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Position of fastener
for buttonholes, 
buttons, eyelets

Scissors
indicate edges or lines 
to be cut or slashed

FOAIE DE TIPAR

INFORMAȚII SUPLIMENTARE ȘI SFATURI PENTRU CUSUT
DECUPAREATIPARULUI PE COALĂ

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

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

Marcajele pentru 
subraț
sunt mici crestături 
pe mânecă și pe marginea din 
față a subrațului. 
Acestea trebuie să se întâl-
nească atunci când mânec 
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/sfârșitul unui 
șliț, de exemplu, la șlițuri laterale, deschid-
eri pentru buzunare 
sau la șlițuri pentru fermoar.

Picioruș presor
este simbolul pentru cusături și linii de tighel.

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

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

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

Linii de marcare
Transferați liniile părților tiparului pe dosul materialului fo-
losind hârtia de transfer pentru croitorie Burda Style.
Însăilați manual de-a lungul liniilor (de exemplu, pentru 
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 disponibile, pentru a 
se potrivi cu o varietate de materiale.
Interfațarea conferă volum părților care trebuie să-și 
păstreze forma.
Instrucțiunile de cusut specifică interfațarea necesară.

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

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

Încrețiți
Slăbiți
Întindeți

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

Foile de tipar A – D sunt capsate 
în revistă.

DISPUNEREA
PĂRȚILOR DE TIPAR

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

Dublura
este o bucată de material folosită pentru finisarea margin-
ilor și deschiderilor. Este tăiată în aceeași formă ca și margin-
ea de finisat. Acesta este motivul pentru care, de obicei, nu 
există o parte de tipar pentru dublură. În schimb, este de-
senată pe partea de tipar pentru față, de exemplu, și trebuie 
trasată de acolo.

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

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

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 um-
flătură pe fața materialului.

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

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

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

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

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

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

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

De asemenea, transferați toate marcajele și numerele de 
cusătură pe părțile tiparului de pe coală. Comparați părțile 
trasate ale tiparului cu desenul din instrucțiuni.

Poziția bridei
pentru butoniere, 
nasturi, găici

Foarfecile
indică margini sau linii 
de tăiat sau crestat

MARGINI FALSE PUF

PLIUL MATERIALULUI

 Vă putem ajuta?

Vizitați-ne pentru 

  tutOriaLe OnLine 
  

Vedeți canaLuL nOstru de YOutube 

burdastYLe

4

Suchnummern 1 4 2 7 5

4

5

B
SCHNITTBOGEN
B1/95

Ergänzender und notwendiger
Bestandteil zum Gebrauch des

Heftes. Sämtliche Modelle
stehen unter Urheberschutz.

Integral an essential part
 of the issue. All designs

 are copyrighted. Copying for
 commercial purposes is

 not allowed

Printed in Germany.
© 1994 Verlag Aenne Burda

GmbH & Co.,
 Offenburg, Germany

PATTERN SHEET



2     burdastyle 2/2023

ROCHII

●●●●
104, A,B

Mărimile 36 – 44
pag. 58/59, 31

●●●●
109

Mărimile 34 – 44
pag. 50 

●●●●
110

Mărimile 34 – 44
pag. 39

Paltoane și jachete

TIPAR EXTRA ÎN ROZ
CU LECȚIE DE CUSUT

●●●●
105

Mărimile 36 – 44
pag. 20/21

●●●●
112, A,B

Mărimile 36 – 44
pag. 33, 19

●●●●
113

Mărimile 36 – 44
pag. 8/9

●●●●
114

Mărimile 36 – 44
pag. 33

●●●●
115

Mărimile 36 – 48
pag. 57

●●●●
116

Mărimile 36 – 48
pag. 12

●●●●
117A

Mărimile 34 – 42
pag. 54/55

●●●●
117B

Mărimile 34 – 42
pag. 41

●●●●
125

Mărimile 36 – 44
pag. 38 

©
 20

22
 Ve

rla
g d

er 
Bu

rda
 Gm

bH
, H

au
pt

str
aß

e 1
30

, 7
76

52
 Of

fen
bu

rg,
 Ge

rm
an

y. 
Pri

nt
ed

 in
 Ge

rm
an

y. 
All

 de
sig

ns
 ar

e c
op

yri
gh

ted
. C

op
yin

g f
or 

co
mm

erc
ial

 pu
rp

os
es

 is 
pro

hib
ite

d.

TOATE MODELELE DINTR-O PRIVIRE
Ghidul nostru pentru evaluările Burda

●●●● Rapid și ușor, excelent pentru începători ●●●● Dificultate intermediară, pentru avansați
●●●● Ușor de cusut, dar consumă mai mult timp ●●●● Dificil, detaliat și consumator de timp – pentru profesioniști

●●●●
111

Mărimile 36 – 44
pag. 14/15



2/2023   burdastyle     3

●●●●
122B

Mărimile 36 – 44
pag. 35

●●●●
120

Mărimile 36 – 48
pag. 32

●●●●
121

Mărimile 36 – 48
pag. 18

●●●●
130

Mărimile 48 – 56
pag. 22

●●●●
122A

Mărimile 36 – 44
pag. 51

●●●●
129

Mărimile 34 – 44
pag. 45

●●●●
102

Mărimile 36 – 44
pag. 49

●●●●
108

Mărimile 36 – 44
pag. 36

●●●●
123

Mărimile 36 – 44
pag. 52

●●●●
101

Mărimile 36 – 44
pag. 16/17

Topuri Fuste

Modele bărbătești

CU LECȚIE DE CUSUT

Bluze și tunici

Pantaloni

Podium

●●●●
106

Mărimile 36 – 44
pag. 40

●●●●
124

Mărimile 36 – 44
pag. 37 

●●●●
126

Mărimile 36 – 44
S.6 

●●●●
127

Mărimile 36 – 44
pag. 53

●●●●
131

Mărimile 48 – 56
pag. 17

●●●●
107

Mărimile 36 – 44
pag. 10/11

●●●●
128

Mărimile 36 – 48
pag. 34

●●●●
103

Mărimile 36 – 48
pag. 48

●●●●
119

Mărimile 36 – 44
pag. 13

●●●●
118

Mărimile 36 – 48
pag. 56



4     burdastyle 2/2023

Măsurătorile exacte sunt necesare pentru o potrivire 
perfectă. Măsurați direct pe corp, purtând doar lenjerie 
intimă. Aplicați un metru de croitorie ferm în jurul taliei 
și fixați capetele împreună.

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

2  BUST
în partea cea mai plină a bustului

3  TALIE
treceți metrul peste 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 fus-
te și pantaloni în funcție de măsurătoarea șoldului.
Modificați tiparul, dacă este necesar, în funcție de numărul de cm cu care diferă dimensiunile dvs.

Măsurătorile sunt prezentate în tabele în centimetri și în inch.

MĂSURAREA

TABELE DE MĂRIMI BURDA

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

cm 56
nou născut

62
3 luni

68
6 luni

74
9 luni

80
12 luni

86
18 luni

92
2

98
3

104
4

110
5

116
6

Piept cm
in

45
17¾

47
18½

49
19¼

51
20⅛

53
20¾

55
21½

56
22

57
22½

58
22¾

59
23¼

60
23½

Talie cm
in

42
16½

44
17¼

46
18⅛

48
19

50
19¾

51
20

52
20½

53
20¾

54
21¼

55
21¾

56
22

Șold cm
in

46
18⅛

48
19

50
19¾

52
20½

54
21¼

56
22

58
22¾

59
23¼

61
24

63
24¾

65
25½

Lungimea brațului cm
in

16
6¼

19
7½

21
8¼

23
9

26
10¼

28
11

31
12¼

33
13

36
14¼

38
15

41
16¼

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

cm 122
7

128
8

134
9

140
10

146
11

152
12

158
13

164
14

170
15

176
16

Piept cm
in

62
24½

64
25¼

66
26

68
26¾

72
28¼

76
30

80
31½

84
33

88
34½

92
36¼

Talie cm
in

57
22½

58
22¾

59
23¼

61
24

63
24¾

65
25½

67
26½

69
27¼

71
28

73
28¾

Șold cm
in

67
26½

69
27¼

72
28¼

74
29¼

78
30¾

82
32¼

86
33¾

90
35½

94
37

98
38½

Lungimea brațului cm
in

43
17

46
18⅛

48
19

51
20

53
20¾

55
21¾

57
22½

59
23¼

61
24

63
24¾

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

cm 122
7

128
8

134
9

140
10

146
11

152
12

158
13

164
14

170
15

176
16

Piept cm
in

63
24¾

66
26

69
27¼

72
28¼

75
29½

78
30¾

81
32

84
33

87
34¼

90
35½

Talie cm
in

57
22½

60
23½

62
24½

65
25½

67
26½

70
27½

72
28¼

75
29½

77
30¼

79
31⅛

Șold cm
in

67
26½

70
27½

73
28¾

76
30

79
31⅛

82
32¼

85
33½

88
34½

91
35¾

94
37

Lungimea brațului cm
in

43
17

46
18⅛

48
19

51
20⅛

53
20¾

55
21½

57
22½

59
23¼

61
24

63
24¾

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

34
8

2/4

36
10

4/6

38
12

8

40
14
10

42
16
12

44
18
14

46
20
16

48
22
18

50
24

20/22

52
26
24

Înălțime cm
in

168
5'6"

168
5'6"

168
5'6"

168
5'6"

168
5'6"

168
5'6"

168
5'6"

168
5'6"

168
5'6"

168
5'6"

Bust cm
in

80
31½

84
33

88
34½

92
36¼

96
37¾

100
39¼

104
41

110
43¼

116
45¾

122
48

Talie cm
in

62
24½

66
26

70
27½

74
29¼

78
30¾

82
32¼

86
33¾

92
36¼

98
38½

104
41

Șold cm
in

86
33¾

90
35½

94
37

98
38½

102
40¼

106
41¾

110
43¼

116
45¾

122
48

128
50½

Lungimea brațului cm
in

59
23¼

59
23¼

60
23½

60
23½

61
24

61
24

61
24

61
24

62
24½

62
24½

Lățimea umerilor cm
in

12
4¾

12
4¾

12
4¾

13
5⅛

13
5⅛

13
5⅛

13
5⅛

14
5½

14
5½

14
5½

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

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

Mărime Burda
Mărime Regatul Unit
Mărime SUA

17
8½
4P

18
10½
6/8P

19
12½

8

20
14½

8/10P

21
16½
12P

22
18½
14P

23
20½
16P

24
22½
18P

25
24½
20P

26
26½
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
31½

84
33

88
34½

92
36¼

96
37¾

100
39¼

104
41

110
43¼

116
45¾

122
48

Talie cm
in

62
24½

66
26

70
27½

74
29¼

78
30¾

82
32¼

86
33¾

92
36¼

98
38½

104
41

Șold cm
in

86
33¾

90
35½

94
37

98
38½

102
40¼

106
41¾

110
43¼

116
45¾

122
48

128
50½

Lungimea brațului cm
in

57
22½

57
22½

58
22¾

58
22¾

58
22¾

59
23¼

59
23¼

59
23¼

60
23½

60
23½

Lățimea umerilor cm
in

12
4¾

12
4¾

12
4¾

13
5⅛

13
5⅛

13
5⅛

13
5⅛

14
5½

14
5½

14
5½

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

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

Mărime Burda
Mărime Regatul Unit
Mărime SUA

68
8

2/4

72
10
4/6

76
12

8

80
14
10

84
16
12

88
18
14

92
20
16

96
22
18

100
24

20/22
Înălțime cm

in
176
5'9"

176
5'9"

176
5'9"

176
5'9"

176
5'9"

176
5'9"

176
5'9"

176
5'9"

176
5'9"

Bust cm
in

80
31½

84
33

88
34½

92
36¼

96
37¾

100
39¼

104
41

110
43¼

116
45¾

Talie cm
in

62
24½

66
26

70
27½

74
29¼

78
30¾

82
32¼

86
33¾

92
36¼

98
38½

Șold cm
in

86
33¾

90
35½

94
37

98
38½

102
40¼

106
41¾

110
43¼

116
45¾

122
48

Lungimea brațului cm
in

61
24

61
24

62
24½

62
24½

62
24½

63
24½

63
24¾

63
24¾

64
25¼

Lățimea umerilor cm
in

12
4¾

12
4¾

12
4¾

13
5⅛

13
5⅛

13
5⅛

13
5⅛

14
5½

14
5½

Abnäher Pensă
angeschn. 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  Material lat
Besatz Dublură

Traducerea termenilor în limba germană care apar pe foile de tipar
Bruch Pliu
Fadenlauf Fir drept
Lining Căptușeală
hinten Spate
Kante Margine
Naht Cusătură
oben Sus

Reißverschluss Fermoar
rechte (linke) Seite Partea dreaptă (stângă)
Rockbahn Panou de fustă
rückwärtige Mitte Centru spate
Schnittkante Margine de tăiere
Stepplinie Linie de cusătură
Stoffbruch Pliul materialului

Stoffkante Marginea materialului
Strich Puf
Umbruch Pliu
unten Jos
Unterkragen Sub guler
vordere Mitte Centru față
vorn Față
Webkante Margine falsă

 MĂRIMI STANDARD PENTRU BĂRBAȚI
Mărime Burda
Mărime SUA

44
34

46
36

48
38

50
40

52
42

54
44

56
46

58
48

60
50

Înălțime cm
in

168
66¼

171
67¼

174
68½

177
69¾

180
70¾

182
71½

184
72½

186
73¼

188
74

Piept cm
in

88
34½

92
36¼

96
37¾

100
39¼

104
41

108
42½

112
44

116
45⅝

120
47¼

Talie cm
in

78
30¾

82
32¼

86
33¾

90
35½

94
37

98
38½

104
41

110
43¼

116
45⅝

Șezut cm
in

90
35½

94
37

98
38½

102
40¼

106
41¾

110
43¼

115
45¼

120
47¼

125
49¼

Lungimea brațului cm
in

61
24

62
24½

63
24¾

64
25¼

65
25½

66
26

67
26½

68
26¾

69
27⅛

Gât cm
in

37
14½

38
15

39
15½

40
15¾

41
16¼

42
16½

43
17

44
17⅜

45
17¾
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INSTRUCȚIUNI DE CUSUT

Linia verde a tiparului, foaia B Linia verde a tiparului, foaia B 
Părțile tiparului de la 1 până la 7 Părțile tiparului de la 1 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. 16/17
Mărimile 36, 38, 40, 42, 44

Lungimea spatelui aproximativ 71 cm

Material și accesorii 
Material recomandat: Materiale 
ușoare pentru fuste cu sau fără 
elastan. 
Material original: Poplin din bum-
bac cu elastan. 

Accesorii: Villene/Pellon G 785. 11 
nasturi.

Tăierea tiparului pe coală
Trasați părțile de tipar de pe foaia ti-
parului. Urmați liniile și detaliile 
pentru stilul 101. Capsele și liniile 
de cusătură (X) marcate pe partea 2 
sunt pentru mărimea 36. Pentru ce-
lelalte mărimi, marcați liniile de cu-
sătură și capsele la aceeași distanță 
de margine. Marcajul de jos este la 
fel pentru toate mărimile. Amplasați 
celelalte marcaje la distanțe egale 
între acestea. Prindeți cu ace părțile 
tiparului de material, așa cum se 
arată în dispunerea tiparului. 
Rezerve pentru cusătură și tiv
Cusături, margini și tivuri 1,5 cm. 
Pentru partea 6, rezervele sunt in-
cluse în părțile tiparului de material.
Tăierea părților tiparului
1 Față 2x
2 Spate pensă 2x
3 Spate pe un pliu 1x
4 Mânecă 2x

101 Bluză ●●●●

Material necesar

Prezentarea generală a tiparului

5 Manșetă 2x
6  Benzi de margine / Tivul mânecii 2x
7 Guler pe un pliu (din care  1x 
   interior) 2x

Interfațarea Călcați cu fierul de căl-
cat părțile 2, 5 și 7 (partea stângă).

Asamblare

1Dispunerea benzii decolteului:
Pe părțile din față, aliniați banda de-

colteului între * pentru Mărimea 36: 5,5 
cm, Mărimea 38, 40: 6 cm, Mărimea 42, 
44: 6,5 cm. Pe părțile din spate, aliniați 
banda decolteului între * la 8 cm. Pentru 
a face acest lucru, coaseți pe ambele părți 
ale liniei de cusătură la cea mai lungă se-
tare a cusăturii, strângeți firele inferioare 
la lățimea necesară și înnodați capetele 
firului. Distribuiți uniform lățimea. 

2Cusături laterale:
Coaseți cusăturile laterale de sus până 

la marcajele șlițului, blocați capetele 
cusăturii. Finisați rezervele de cusătură și 
călcați-le. 

3Tivuri și șlițuri:
Finisați rezervele de tiv și de șlițuri, 

călcați către interior și coaseți la mașină la 
o lățime de 1,2 cm. Coaseți la mașină la 
capătul șlițului. 

4Pense:
Coaseți la mașină pensele dreapta pe 

dreapta la marginile părților din față, 
rezervele de cusătură ale fețelor ies în 
afara tivului. Reduceți rezervele de 
cusătură. Călcați rezervele de cusături de 
atașare a benzii și celelalte margini lungi 
ale benzilor în pense. Îndoiți părțile din 
dreapta împreună pe linia de pliere, 
cusătura pe părțile înguste inferioare. În-
doiți și călcați pensele. Fixați marginile in-
terioare peste cusătură. Coaseți îngust 
pensele de-a lungul cusăturii de îmbina-
re, inclusiv marginea interioară. Coaseți 
îngust marginile penselor din spate.

5Cusături umeri:
Coaseți la mașină cusăturile umerilor, 

păstrând marginile umărului pe spate. 
Finisați rezervele de cusătură și călcați-le. 

6Guler:
Pe gulerul interior, călcați rezerva 

marginii inferioare spre interior. Fixați 
piesele gulerului, dreapta pe dreapta. 
Coaseți la mașină de-a lungul marginii 
din spate și superioare. Reduceți rezerve-
le de cusătură, tăiați de-a lungul curbelor. 
Îndoiți și călcați gulerul. Coaseți gulerul 
exterior la marginea decolteului, dreapta 
pe dreapta. Reduceți rezervele de 
cusătură și călcați în gulerul. Fixați gul-
erul interior peste cusătura de îmbinare. 
Coaseți la mașină din exterior în linia tivu-
lui cusăturii de îmbinare, prinzând mar-
ginea interioară în timp ce faceți asta. 

Dispunerea tiparului

În cazul stratului dublu de material, tăiați partea dreaptă în interior.

 Pornire rapidă pentru profesioniști
  1 Dispunerea benzii decolteului
  2 Cusături laterale
  3 Tivuri și șlițuri
  4  Pense
  5 Cusături umeri
  6 Guler
  7 Tivul mânecii
  8 Cusătura mânecii
  9 Dispunerea marginii de jos a mânecii
 10 Manșetă
 11 Atașați mânecile, prinse
 12 Butoniere / Nasturi

7Tivul mânecii:
Tăiați mânecile pe linia de tăiere. Întin-

deți linia de tăiere pentru a forma o mar-
gine dreaptă și coaseți cât mai îngust 
posibil, dreapta pe dreapta, pe o margine 
lungă a benzii de margine. Călcați benzile 
peste cusătură în linia de tăiere. Îndoiți 
benzile spre interior și lipiți-le la cusătura 
de îmbinare, lățime margine finisată de 7 
mm. Coaseți îngust marginea din exteri-
or. La capătul superior al șlițului, coaseți 
marginea în diagonală din interior (ca o 
pensă). Întoarceți marginea spre interior 
la marginea din față a tivului și fixați.

8Cusături mânecă:
Coaseți la mașină cusăturile mâne-

cilor, finisați rezervele de cusătură și căl-
cați-le una peste cealaltă. 

9Dispunerea marginii de jos a mânecii:
Dispuneți marginea de jos a mânecii 

la lățimea manșetei. Înnodați firele. Dis-
tribuiți uniform lățimea.

10Manșetă:
Coaseți la mașină manșeta de mar-

ginea de jos a mânecii. Călcați rezervele 
cusăturii de îmbinare și celelalte margini 
lungi ale manșetelor în manșetă. Îndoiți 
părțile din dreapta ale manșetei împre-
ună de-a lungul liniei de pliere, coaseți la-
turile înguste. Întoarceți și călcați manșe-

ta. Fixați marginea interioară pe cusătură. 
Coaseți la mașină din exterior în linia tivu-
lui cusăturii de îmbinare, prinzând mar-
ginea interioară în timp ce faceți asta. 
Coaseți la capătul manșetei, așa cum se 
arată, două butoniere, coaseți nasturii la 
capătul din spate.

11Atașați mânecile, prinse:
Atașați corect mânecile, re-

spectând următoarele puncte: Pensele 
transversale 5 ale mânecii și părții din față 
se întâlnesc. Cusătura mânecii se întâl-
nește cu cusătura laterală, pensa trans-
versală superioară de pe mânecă se întâl-
nește cu cusătura umărului. Finisați 
rezervele de cusătură împreună și călcați 
cu mânecile în zona capătului mânecii. 

12Butoniere / Nasturi:
Pe pensa din dreapta, așa cum se 

indică, coaseți butonierele pe lungime. 
La capătul din dreapta al gulerului, așa 
cum este marcat, coaseți o butonieră 
peste. Coaseți nasturi potriviți pe pliul 
din stânga și capătul gulerului din stân-
ga. 

Mărimea 36 38 40 42 44

Lățimea 
materialului

cm
in Material necesar (Metri / yarzi)

Substanță 140 1,65
55 1 ¾

Prezentarea generală a tiparului
Linia verde a tiparului, foaia B Linia verde a tiparului, foaia B 
Părțile tiparului de la 1 până la 3și Părțile tiparului de la 1 până la 3și 
de la 8 până la 11 de la 8 până la 11 
Mărimea 36  Mărimea 36  
Mărimea 38  Mărimea 38  
Mărimea 40 Mărimea 40 
Mărimea 42  Mărimea 42  
Mărimea 44 Mărimea 44 

Dispunerea tiparului

la p. 49
Mărimile 36, 38, 40, 42, 44

Lungimea spatelui aproximativ 55 cm

102 Bluză ●●●●

Material și accesorii 
Material recomandat: Material pentru 
bluze, cu ceva volum 
Material original: Poplin din bumbac 

Accesorii: Villene/Pellon G 785. 6 
nasturi

Material necesar
Mărimea 36 38 40 42 44

Lățimea 
materialului

cm
in Material necesar (Metri / yarzi)

Substanță 140 2,10
55 2 ¼

Tăierea tiparului pe coală
Trasați părțile de tipar de pe foaia ti-
parului. Urmați liniile și detaliile 
pentru stilul 102. Capsele și liniile 
de cusătură (X) marcate pe partea 2 

sunt pentru mărimea 36. Pentru ce-
lelalte mărimi, marcați liniile de cu-
sătură și capsele la aceeași distanță 
de margine. Marcajul de jos este la 
fel pentru toate mărimile. Amplasați 
celelalte marcaje la distanțe egale 
între acestea. Prindeți cu ace părțile 
tiparului de material, așa cum se 

PLIUL MATERIALULUI

MÂNECI FALSE

Material 140 cm 55’’
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Dispunerile tiparului

În cazul stratului dublu de material, tăiați partea dreaptă în interior.

 Pornire rapidă pentru profesioniști
  1 Dispunerea benzii decolteului
  2 Cusături laterale
  3 Tiv
  4  Pense
  5 Cusături umeri
  6 Guler pe un pliu
  7 Mâneci / Manșete
  8 Manșete
  9 Atașați mânecile, prinse
 10 Butoniere / Nasturi

arată în dispunerea tiparului. 

Rezerve pentru cusătură și tiv
Cusături, margini și tivuri 1,5 cm.
Tăierea părților tiparului
 1 Față 2x
 2 Spate pensă 2x
 3 Spate pe un pliu 1x
 8 Mânecă 2x
 9 Manșetă 2x
10 Guler pe un pliu 
     (din care 1x interior) 2x
11 Guler pe un pliu
     (din care 1x interior) 2x

Interfațarea Călcați cu fierul de căl-
cat părțile 2, 9, 10 și 11 (partea stân-
gă).

Asamblare

1Dispunerea benzii decolteului:
Pe părțile din față, aliniați banda de-

colteului între * pentru Mărimea 36: 5,5 
cm, Mărimea 38, 40: 6 cm, Mărimea 42, 
44: 6,5 cm. Pe părțile din spate, aliniați 
banda decolteului între * la 8 cm. Pentru 
a face acest lucru, coaseți pe ambele părți 
ale liniei de cusătură la cea mai lungă se-
tare a cusăturii, strângeți firele inferioare 
la lățimea necesară și înnodați capetele 
firului. Distribuiți uniform lățimea. 

2Cusături laterale:
Fixați cusăturile laterale dreapta pe 

dreapta și coaseți (cusătura numărul 3), 
blocați capetele cusăturii. Finisați 
rezervele de cusătură și călcați-le. 

3Tiv:
Finisați rezervele pentru tiv, călcați 

spre interior și coaseți la mașină la 1,2 cm 
lățime. 

4Pense:
Coaseți la mașină pensele dreapta pe 

dreapta la marginile părților din față 
(cusătura numărul 1), rezervele de 
cusătură ale fețelor ies în afara tivului. Re-
duceți rezervele de cusătură. Călcați 
rezervele de cusături de atașare a benzii 
și celelalte margini lungi ale benzilor în 
pense. Îndoiți părțile din dreapta împre-
ună pe linia de pliere, cusătura pe părțile 
înguste inferioare. Îndoiți și călcați pense-
le. Fixați marginile interioare peste 
cusătură. Coaseți îngust pensele de-a 
lungul cusăturii de îmbinare, inclusiv 
marginea interioară. Coaseți îngust mar-
ginile penselor din spate.

5Cusături umeri:
Prindeți cu ace și coaseți la mașină 

cusăturile umerilor (cusătura numărul 2), 
păstrând marginile umărului pe spate. 
Finisați rezervele de cusătură și călcați-le. 

6Guler pe un pliu:
Coaseți părțile drepte ale gulerului 

împreună, lăsând marginea de cusătură 
deschisă. Reduceți rezervele de cusătură, 
tăiați în diagonală la colțuri. Îndoiți și căl-
cați gulerul. Îndoiți marginile de cusătură 
ale gulerului împreună până la marginea 
superioară a părții exterioare (cusătură 
număr 8). Pe pliul interior, călcați rezerva 
marginii inferioare spre interior. Fixați 
părțile pliului pe partea dreaptă împre-
ună, gulerul este prins între ele. Coaseți la 
mașină de-a lungul marginii din spate și 
superioare. Reduceți rezervele de 
cusătură, tăiați de-a lungul curbelor. În-
toarceți pliul, amplasați gulerul în sus, 
călcați. Coaseți pliul exterior la marginea 
decolteului, dreapta pe dreapta, cusătura 
numărul 7. Reduceți rezervele de 
cusătură și călcați în pliu. Fixați gulerul in-
terior peste cusătura de îmbinare. Coa-
seți la mașină din exterior în linia tivului 
cusăturii de îmbinare, prinzând marginea 
interioară în timp ce faceți asta. 

7Mâneci / Manșete:
Dispuneți marginea de jos a mânecii 

la lățimea benzilor. Înnodați firele. Dis-
tribuiți uniform lățimea. Fixați și coaseți la 
mașină  o margine lungă a benzii pe mar-
ginea inferioară a mânecii, dreapta pe 
dreapta. Călcați rezervele cusăturii de îm-
binare și celelalte margini lungi ale ben-
zilor în benzi. Îndoiți mânecile în 
jumătate pe lungime, partea dreaptă în 
interior. Prindeți cu ace și coaseți la 
mașină cusăturile mânecilor și benzilor 
continue (cusătura numărul 9), cusăturile 
de îmbinare se întâlnesc. Finisați rezerve-
le de cusătură și călcați-le.

8Manșetă:
Călcați benzile mânecilor spre interior 

la linia de îmbinare, fixați marginea inte-
rioară peste cusătură. Coaseți la mașină 
din exterior în linia tivului cusăturii de îm-
binare, prinzând marginea interioară în 
timp ce faceți asta.

9Atașați mânecile, prinse:
Atașați corect mânecile, respectând 

următoarele puncte: Pensele transver-
sale 5 ale mânecii și părții din față se întâl-
nesc. Cusătura mânecii se întâlnește cu 
cusătura laterală, pensa transversală su-
perioară de pe mânecă se întâlnește cu 
cusătura umărului. Finisați rezervele de 
cusătură împreună și călcați cu mânecile 
în zona capătului mânecii. 

10Butoniere / Nasturi:
Pe pensa din dreapta, așa cum se 

indică, coaseți butonierele pe lungime. 
La capătul din dreapta al gulerului, așa 
cum este marcat, coaseți o butonieră 
peste. Coaseți nasturi potriviți pe pliul 
din stânga și capătul gulerului din stân-
ga. 

Linia albastră a tiparului, foaia A Linia albastră a tiparului, foaia A 
Părțile tiparului de la 1 până la 6 Părțile 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 
Mărimea 46  Mărimea 46  
Mărimea 48 Mărimea 48 

la p. 48
Mărimile 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48

Lungimea spatelui aproximativ 76 cm

Material și accesorii 
Material recomandat: Materiale 
ușoare pentru bluze. 
Material original: Imprimeu de 
viscoză. 

Notă: La utilizarea materialului original 
(lățimea materialului 125 cm), consumul 
de material se modifică. 
Accesorii: Villene/Pellon G 785. 2 nasturi.

Tăierea tiparului pe coală
Trasați părțile de tipar de pe foaia tiparu-
lui. Prindeți cu ace părțile tiparului de 
material, așa cum se arată în dispunerea 
tiparului. Desenați părțile de la a la c di-
rect pe material. 
Rezerve pentru cusătură și tiv
Cusături, margini și tivuri 1,5 cm. Pentru 
părțile de la a la c, rezervele sunt incluse 
în măsurători.

103 Tunică ●●●●

Material necesar

Măsurătorile de tăiere pentru a, b, c

Prezentarea generală a tiparului

Tăierea părților tiparului
1 Față pe un pliu 1x
2 Spate pe un pliu 1x

3  Mânecă 2x
4 Guler pe un pliu 1x
5 Față Dublură față în față pe un 
pliu 1x
6 Spate Dublură față în față pe un 
pliu 1x
a  Manșetă 2x 
b Benzi de margine / Șliț 2x
c Legătură benzi 3x
Interfațarea Călcați cu fierul de căl-

cat părțile 4, 5, 6 și a (partea stângă).

Asamblare

1Față Pensă:
Coaseți la mașină pensele pe părțile 

din față și călcați-le în jos. 

2Cusături umeri:
Așezați partea din față pe partea din 

spate, dreapta pe dreapta, și coaseți 
cusăturile umerilor. Finisați rezervele de 
cusătură și călcați-le.

3Guler:
Călcați marginile gulerului (laturile în-

guste) spre interior. Îndoiți gulerul de-a 
lungul liniei de pliere, partea stângă în in-
terior. Din exterior, așa cum se arată, coa-
seți la mașină pentru trecerea tubulaturii.

4Guler parte superioară:
Fixați gulerul împreună, dreapta pe 

dreapta, între marcaje (cusătura numărul 
2) și întindeți-l pe decolteu. Liniile trans-
versale de pe guler se întâlnesc cu cusă-
turile umerilor.

5Dublură față în față:
Așezați dublura din dreapta pe dublu-

ra din spate. Coaseți la mașină cusăturile 
pentru umeri. Călcați rezervele separat. 
Finisați marginea interioară a dublurii 
față în față.

6Dublură la banda decolteului:
Așezați dublura pe banda decolteului, 

dreapta pe dreapta, cusăturile umerilor 
se întâlnesc. Coaseți la mașină, ținând 
gulerul între acestea. Tăiați rezerva de 
cusătură și tăiați în interiorul curbelor, 
tăiați în unghi în colțul din față până 
înainte de cusătură. Întoarceți dublura 
către interior și amplasați gulerul în de-
colteu. Călcați marginea de cusătură și 
coaseți la o lățime de 7 mm.

7Cusături laterale:
Coaseți cusăturile laterale de sus în jos 

până la semnele șlițului. Finisați rezervele 
și călcați-le una peste cealaltă, continuați 
să călcați rezervele pentru șliț spre interi-
or.

8Tivul mânecii:
Tăiați mânecile pe linia de tăiere. Întin-

deți linia de tăiere pentru a forma o mar-
gine dreaptă și coaseți cât mai îngust 
posibil, dreapta pe dreapta, pe o margine 
lungă a benzii de margine. Călcați benzile 
peste cusătură în linia de tăiere. Îndoiți 
benzile spre interior și lipiți-le la cusătura 
de îmbinare. Coaseți îngust marginea din 
exterior. La capătul superior al șlițului, 
coaseți marginea în diagonală din interi-

 Pornire rapidă pentru profesioniști
  1 Față Pensă
  2 Cusături umeri
  3 Guler
  4  Guler parte superioară
  5 Dublură față în față
  6 Dublură la banda decolteului
  7 Cusături laterale
  8 Tivul mânecii
  9 Cusătura mânecii
 10 Manșete / Nasturi
 11 Atașați mânecile
 12 Tiv
 13 Benzile

Mărimea 36 38 40 42 44 46 48 Lățime 
pentru
toate  
mărimile 
(cm / 
 in)

Lungime (cm / ins)

a 27
10⅝

28
11

29
11⅜

29,5
11⅝

30
11¾

31
12¼

31,5
12⅜

25
9⅞

b 19
7½

3
1⅛

c 100
39⅜

101
39¾

102
40⅛

103
40½

104
41

105
41⅜

106
41¾

3
1⅛

Mărimea 36 38 40 42 44 46 48

Lățimea 
materialului

cm
in Material necesar (Metri / yarzi)

Substanță 140 1,95 2,50
55 2 ⅛ 2 ¾

PLIUL MATERIALULUI

MÂNECI FALSE

Material 140 cm 55’’
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or (ca o pensă mică). Întoarceți marginea 
spre interior la marginea din față a tivului 
și fixați. 

9Cusături mânecă:
Îndoiți mânecile în jumătate pe lun-

gime, partea dreaptă în interior. Coaseți 
la mașină cusăturile mânecii. Finisați 
rezervele împreună și călcați într-o parte. 

10Manșete / Nasturi:
Puneți pliurile în direcția săgeții de la 

marginea inferioară a mânecii și prindeți 
în loc. Coaseți la mașină o margine pe 
lungime a manșetei, dreapta pe dreapta, 
la marginea mânecii de jos. Călcați 
rezervele cusăturii de îmbinare și cele-
lalte margini lungi ale manșetelor în 
manșetă. Îndoiți manșeta în jumătate pe 
lungime și coaseți laturile înguste, partea 
dreaptă în interior. Întoarceți și călcați 
manșeta. Fixați marginea interioară peste 
cusătură. Coaseți îngust manșetele din 
exterior de-a lungul cusăturii de îmbina-
re, inclusiv marginea interioară. Coaseți o 
butonieră peste capătul manșetei, 
măsurați să fie la 2 cm de cusătura de 
atașare a manșetei și la 1,5 cm de capătul 
manșetei din față. Aici se introduce bu-
toniera. Coaseți nasturele corespunzător 
la capătul din spate al manșetei.

Dispunerea tiparului

În cazul stratului dublu de material, tăiați partea dreaptă în interior.
Tăiați partea 4 și c din materialul rămas desfăcut.

11Atașați mânecile:
Atașați corect mânecile, re-

spectând următoarele puncte: Pensa 
transversală 6 a mânecii și părții din față 
se întâlnesc. Cusătura mânecii se întâl-
nește cu cusătura laterală, pensa trans-
versală de pe mânecă se întâlnește cu 
cusătura umărului. Finisați rezervele și 
călcați cu mânecile în zona capătului 
mânecilor. 

12Tiv:
Puneți din nou rezervele pentru 

șlițuri. Călcați rezervele pentru tiv spre in-
terior și coaseți la mașină la 7 mm lățime. 
Așezați rezervele pentru șlițuri spre inte-
rior și coaseți la o lățime de 7 mm, la 
capătul superior al șlițului. 

13Benzile:
Pe benzi, călcați rezervele de pe la-

turile înguste spre interior. Îndoiți benzile 
pe lungime, partea dreaptă a materialu-
lui în interior. Coaseți la mașină la 5 mm 
de la marginea pliului. Îndoiți benzile. 
Coaseți capetele benzii. Trageți benzile în 
liniile tubulaturii la guler.

Linia neagră a tiparului, foaia C Linia neagră a tiparului, foaia C 
Părțile tiparului de la 21 până la 32 Părțile tiparului de la 21 până la 32 
Mărimea 36  Mărimea 36  
Mărimea 38  Mărimea 38  
Mărimea 40  Mărimea 40  
Mărimea 42  Mărimea 42  
Mărimea 44 Mărimea 44 

Sacou sport A de la pagina 58/59
Sacou sport A de la pagina 31
Mărimile 36, 38, 40, 42, 44

Lungimea spatelui aproximativ 74 cm

Material și accesorii 
Material recomandat: Materiale ja-
chetă. 
Material original: A: Pânză de in 
- viscoză (cu dungi). B: Bumbac 
Pique. A, B: Căptușeală. 

Accesorii A, B: Villene/Pellon G 
785. 2 nasturi mari si 2 mici. 1 bu-
ton interior plat. 1 pereche de per-
nițe pentru umeri. Restul lână volu-
minoasă.

104 A, B Sacou sport ●●●●

Material necesar

Măsurătorile de tăiere pentru a, b, c

Prezentarea generală a tiparului

Tăierea tiparului pe coală
Trasați părțile de tipar de pe foaia ti-
parului. Marcajul de închidere X par-
tea 24 se aplică Mărimii 36. Pentru 
celelalte mărimi, mutați în mod co-

respunzător marcajul liniilor de cu-
sătură. Prindeți cu ace părțile tipa-
rului de material, așa cum se arată 
în dispunerea tiparului. Desenați 
părțile de la a la c direct pe material. 
Rezerve pentru cusătură și tiv
Cusături, margini și tiv 1,5 cm, pen-
tru tiv și tivuri mâneci 4 cm. Pentru 
părțile de la a la c, rezervele sunt in-
cluse în măsurători. Tăiați părțile de 
căptușeală cu o lățime de rezerve 
pentru cusătură și tiv 
de 1,5 cm.

Tăierea părților tiparului
Material A, B
21 Față 2x
22 Parte laterală 2x
23 Parte din spate 2x
24 Mânecă superioară 2x
25 Mânecă inferioară 2x
26 Față Dublură față în față 2x
27 Spate Dublură față în față pe un 
pliu 1x
28 Guler superior pe un pliu 1x
29 Guler inferior pe un pliu 1x
30 Guler pe un pliu 2x
 a Paspoal 4x
 b Spate Buzunar  2x
Căptușeală A, B
31 Față 2x
32 Parte din spate 2x
 c Față Buzunar 2x
precum și părțile 23, 24 și 25. 
Interfațarea Călcați cu fierul de căl-
cat părțile 26, 27, 28, 29, 30 și a (par-
tea stângă). În plus, călcați pe o 

 Pornire rapidă pentru profesioniști
  1 Față Cusături de separare
  2 Buzunare cu paspoal
  3 Spate Cusătură centrală / Șliț
  4  Cusături umeri
  5 Guler invers / Pense / Dublură
  6 Spate Cusături de separare
  7 Cusături mâneci / Șliț
  8 Atașați mânecile
  9 Tiv
 10 Asamblarea căptușelii
 11 Atașarea căptușelii mânecilor
 12 Butoniere / Nasturi

bandă de buzunar cu o lățime de 
aproximativ 4 cm deasupra liniei 
buzunarelor (partea stângă a mate-
rialului).

Asamblare

Sacou sport A, B 

1Față Cusături de separare:
Coaseți părțile laterale de părțile din 

față. Călcați rezervele de cusătură sepa-
rat. Marcați linia buzunarelor pe partea 
laterală în prelungirea din partea din față 
și prelungiți-o până la un total de 15 cm.

2Buzunare cu paspoal:
Marcați o linie de amplasare pentru 

paspoal la 1,5 cm sub și deasupra liniei de 
buzunar. Îndoiți benzile paspoal și căl-
cați. Atașați banda paspoal, astfel încât 
marginea pliului paspoalului să se întâl-
nească cu linia de amplasare. Marcați ca-
petele buzunarelor (pensele transver-

sale) pe paspoaluri. Coaseți la mașină la 7 
mm de la marginea pliului. Tăiați între 
cusături, în diagonală spre capetele cusă-
turilor. Puneți paspoalul în deschidere, 
călcați. Coaseți interiorul buzunarului 
căptușelii la nivelul cusăturii inferioare a 
paspoalului, călcați în jos. Coaseți la 
mașină buzunarul până la rezerva cusă-
turii de atașare a paspoalului superior. 
Trageți triunghiurile spre interior de la ca-
petele de tăiere și coaseți pe paspoal și 
buzunar de la capătul cusăturii la capătul 
cusăturii. Coaseți la mașină buzunarele.

3Spate Cusătură centrală / Șliț:
Tăiați partea din spate stânga la 1,5 

cm lângă linia marcată pe MARGINEA 
STÂNGA. Așezați părțile din spate dreap-
ta pe dreapta, prindeți cusătura centrală 
de sus în jos, cusătura superioară de sus 
până la marcajul șlițului. Fixați capetele 
cusăturii. Tăiați rezervele la capătul în-
fășurării de dedesubt (partea din spate 
dreapta) în colț. Călcați rezervele de 
cusătură până la linia de tăiere. Călcați 
rezervele pentru șlițuri în partea din 
spate stânga. Călcați dublura părții din 
spate dreapta spre interior de-a lungul 
LINIEI DE PLIERE, prindeți în loc. Fixați 
dublura și marginile înfășurării pe partea 
din spate stânga. Coaseți partea stângă 
din spate în diagonală din exterior, așa 
cum este marcat, coaseți la mașină 
dublura și înfășurarea de dedesubt.

4Cusături umeri:
Coaseți la mașină cusăturile umerilor, 

păstrând marginile umărului pe spate. 
Coaseți cusăturile umerilor și pe dublura 
față în față. Călcați rezervele de cusătură 
separat.

5Guler invers / Pense / Dublură:
Coaseți părțile din bandă de părțile 

gulerului (cusătura numărul 5). Reduceți 
rezervele de cusătură la o lățime de 5 mm 
și călcați-le. Coaseți îngust  
pe ambele părți ale cusăturii. Coaseți sub 
guler de la pensa transversală (cusătura 
numărul 6) până la săgeata de pe decol-
teul jachetei. Coaseți peste guler de la 
pensa transversală (cusătura numărul 7) 
până la colț, la dublură. Tăiați dublurile în 
colțul până la ultima cusătură. Fixați gul-
erul pe decolteu între liniile de tăiere, lin-
iile transversale de pe banda gulerului se 
întâlnesc cu cusăturile umerilor. Coaseți 
la mașină în linie cu pensele pe părțile din 
față. Reduceți rezervele, tăiați în jurul cur-
belor, tăiați la adâncimea pensei și căl-
cați. Călcați vârful penselor. Coaseți gul-
erul superior pe decolteu la dublură. 
Fixați gulerul superior pe gulerul inferior, 
dreapta pe dreapta, împingând din exte-
rior întregul guler superior. Coaseți 
părțile gulerului de la cusătura de îmbin-
are. Nu includeți rezervele de cusătură 
ale cusăturilor gulerului părților din față 
și ale dublurilor. Fixați capetele cusăturii. 
Tăiați rezervele de cusătură ale părților 
din față și ale dublurilor la pensele trans-
versale aproape de ultima cusătură. 
Puneți rezervele deasupra. Fixați dubluri-
le de pe pensa transversală pe părțile din 
față, dreapta pe dreapta, împingând din 
exterior întreaga dublură. Coaseți la 
mașină marginile împreună. Reduceți 
rezervele de cusătură, și la nivelul guleru-
lui, tăiați în diagonală la colțuri. Rotiți gul-
erul și dublura față în față spre interior, 
călcați marginile. Prindeți cusăturile de 
îmbinare ale gulerului împreună. Din in-
terior, coaseți cât mai mult posibil resturi-
le cusăturilor de îmbinare.

6Spate Cusături de separare:
Lungimea Coaseți la mașină cusături-

le de separare, călcați rezervele de 
cusătură. 

Mărimea 36 38 40 42 44 Lățime 
pentru toate 
mărimile 
(cm / in)

Lungime (cm / ins)

a 18
7⅛

3
1⅛

b 19
7½

18
7⅛

c 17,5
7

18
7⅛

Mărimea 36 38 40 42 44

Lățimea 
materialului

cm
in Material necesar (Metri / yarzi)

AB Substanță 140 2,20
55 2 ⅜

AB Căptușeală 140 1,50
55 1 ¾

A, B

PLIUL MATERIALULUI

MÂNECI FALSE

Material 140 cm 55’’
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Linia albastră a tiparului, foaia D Linia albastră a tiparului, foaia D 
Părțile tiparului 21 și 22 Părțile tiparului 21 și 22 
Mărimea 36  Mărimea 36  
Mărimea 38  Mărimea 38  
Mărimea 40  Mărimea 40  
Mărimea 42  Mărimea 42  
Mărimea 44 Mărimea 44 

la p. 20/21
Mărimile 36, 38, 40, 42, 44

Lungime de la talie 88 cm

Material și accesorii 
Material recomandat: Prelucrați 
numai materialele cu întindere bie-
lastică. 
Material original: Material din jer-
seu texturat. 

Notă: La utilizarea materialului ori-
ginal (lățimea materialului 127 cm), 
consumul de material se modifică. 
Accesorii: Banda de legare Villene/
Pellon flexibilă. Ac dublu.

Tăierea tiparului pe coală
Trasați părțile de tipar de pe foaia ti-
parului. Urmați liniile și detaliile 
pentru stilul 105. Lipiți părțile 21A și 
21B, precum și 22A și 22B împreună 
la liniile de alipire. Prindeți cu ace 
părțile tiparului de material, așa 
cum se arată în dispunerea tiparu-
lui. Desenați părțile de la a la c di-
rect pe material. 
Rezerve pentru cusătură și tiv
Cusături și margini 1,5 cm, pentru 

tiv 4 cm. Pentru părțile de la a la c, 
rezervele sunt incluse în măsură-
tori.
Tăierea părților tiparului
21 Față pe un pliu 1x
22 Spate pe un pliu 1x
 a Benzi de margine / Banda decol-
teului 1x
 b Benzi de margine / Banda mâne-
cii 2x 
 c Benzi de margine / Decupaj 2x

105 Rochie ●●●●

Material necesar

Măsurătorile de tăiere pentru a, b, c

Prezentarea generală a tiparului

Călcați banda de legare Villene/Pe-
llon pe rezerva de cusătură a decol-
teului și a marginilor mânecilor, pre-
cum și pe decupaje (partea stângă a 
materialului).

Asamblare
Notă: Pentru țesături elastice, coaseți 
cusăturile cu o cusătură specială elastică 
sau cu o cusătură în zigzag îngustă. Coa-
seți tivul cu un ac dublu pentru a menți-
ne marginea extensibilă.

1Cusături umeri:
Așezați partea din față pe partea din 

spate, dreapta pe dreapta. Prindeți cu ace 
cusăturile umărului (cusătură număr 1 și 
2) și coaseți la mașină, începând și ter-
minând exact pe linia de cusătură mar-
cată. Fixați capetele cusăturii. Finisați 
rezervele de cusătură și călcați-le.

2Coaseți tivurile decolteului:
Tăiați rezerva de cusătură de la tivurile 

decolteului. Puțin întinsă, fixați banda de 
margine a de marginea decolteului, 
dreapta pe dreapta, începând și ter-
minând la cusătura umărului și pliind ca-
petele benzii. Coaseți la mașină benzi la 1 
cm lățime. Călcați banda spre rezerva de 
cusătură, întoarceți-vă spre interior în ju-
rul marginii, pliați și fixați cusătura de îm-
binare (pliul trebuie să se extindă peste 
cusătura de îmbinare). Din exterior, coa-
seți marginea îngust lângă cusătura de 
îmbinare. 

3Coaseți benzile de mâneci și decupa-
je:

Coaseți benzile de mâneci cu benzile de 
margine b, decupajele cu benzile de mar-
gine c, așa cum este descris la pasul 2. Ca-
petele benzilor de margine nu trebuie să 

Dispunerea tiparului

În cazul stratului dublu de material, tăiați partea dreaptă în interior. În cele din urmă, tăiați părțile măsurate a, b și c 
din materialul rămas desfăcut.

 Pornire rapidă pentru profesioniști
  1 Cusături umeri
  2 Coaseți tivurile decolteului
  3  Coaseți benzile de mâneci și decupaje
  4  Cusături laterale
  5  Tiv

Mărimea 36 38 40 42 44 Lățime 
pentru toate 
mărimile 
(cm / in)

Lungime (cm / ins)

a 47
18½

48
18⅞

49
19¼

50
19¾

51
20

4
1½

b 43,5
17⅛

45
17¾

46,5
18¼

48
18⅞

49,5
19½

4
1½

c 56
22

4
1½

Mărimea 36 38 40 42 44

Lățimea 
materialului

cm
in Material necesar (Metri / yarzi)

Substanță 140 1,55
55 1 ¾

Dispunerile tiparului

În cazul stratului dublu de material, tăiați partea dreaptă în interior. Așezați părțile marcate cu linia întreruptă cu 
partea marcată  în jos.

7Cusături mâneci / Șliț fals:
Coaseți la mașină cusăturile mâne-

cilor până la marcajul șlițului. Fixați cape-
tele cusăturii. Coaseți șlițurile. Coaseți 
dublurile față în față pe interior. Călcați 
rezervele și dublurile în mânecile superi-
oare. Coaseți la mașină cusăturile mâne-
cilor, călcați rezervele de cusătură. Călcați 
rezerva de tiv al mânecilor spre interior și 
coaseți lejer manual.

8Atașați mânecile:
Atașați mânecile, prinse. Puneți benzi 

din lână voluminoasă de aproximativ 4 
cm lățime sub mâneci și coaseți pe 
rezervele de cusătură. Rotunjiți capetele 
benzilor de lână. Coaseți pernele pentru 
umăr.

9Tiv:
Îndoiți din nou dublurile din față la tiv. 

Călcați rezerva de tiv spre interior și coa-
seți lejer manual. Puneți din nou dubluri-
le în interior, coaseți la mână rezerva tivu-
lui.

10Asamblarea căptușelii:
Pe căptușeala din spate, coaseți 

cusătura centrală până la marcajul șlițu-
lui. Pentru pliul de mișcare, așa cum se in-
dică, coaseți la mașină între acestea. Căl-
cați cuta într-o parte. Coaseți cusăturile 
de căptușeală rămase, introduceți mâne-
cile de căptușeală. Călcați marginea infe-
rioară a căptușelii și marginea inferioară a 
mânecii către interior. 

11Atașarea căptușelii mânecilor:
Așezați căptușeala pe marginea 

dublurii interioare, dreapta pe dreapta; 
cusăturile umerilor se întâlnesc. Coaseți 
la mașină, începând și terminând la 
aproximativ 10 cm deasupra marginii 
tivului. Tăiați rezerva de căptușeală la 
banda decolteului din spate. Puneți căp-
tușeala în interiorul jachetei, stânga pe 
stânga. Călcați rezervele în căptușeală. 
Trageți mâneca de căptușeală în mânecă. 
Împingeți puțin marginea de jos a mâne-
cii de căptușeală în sus și coaseți pe tivul 
mânecii. La șlițul din spate, fixați căp-
tușeala pe dublura înfășurării de dedes-
ubt. Tăiați cealaltă parte din spate a căp-
tușelii la 1 cm sub capătul șlițului, tăiați 
până jos și tăiați în colț. Îndoiți marginile 
și fixați-le. Împingeți puțin marginea de 
jos a căptușelii și coaseți pe tiv. Așezați 
lungimea suplimentară a căptușelii sub 
formă de pliu. Coaseți căptușeala la 
dublurile șlițului și la dublurile din față. 

12Butoniere / Nasturi:
Coaseți butoniere în cruce la cele 

două marcaje reprezentate de pe mar-
ginea dreaptă a părții din față, dimensi-
unea butonierei depinde de mărimea na-
sturilor. Coaseți butoniera de sus pentru 
nasturele interior de pe marginea din față 
stânga. Coaseți nasturii corespunzător 
butonierelor și conform indicațiilor. Coa-
seți câte un nasture pe mâneci, așa cum 
se indică, inclusiv toate straturile de ma-
terial.

PLIUL MATERIALULUI

PLIUL MATERIALULUI

MÂNECI FALSE

MÂNECI FALSE

Material A+B 140 cm 55’’

Căptușeală A+B 140 cm 55’’

PLIUL MATERIALULUI

PLIUL MATERIALULUI

MÂNECI FALSE

Material 140 cm 55’’
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fie pliate în interiorul benzilor de mânecă.

4Cusături laterale:
Așezați partea din față pe partea din 

spate, dreapta pe dreapta. Prindeți cu ace 
cusăturile laterale (cusătură număr 3) și 
coaseți la mașină. Finisați rezervele de 

cusătură împreună și călcați într-o parte.

5Tiv:
Finisați marginea tivului și călcați în 

interior, coaseți la mașină din exterior cu 
acul dublu. 

Linia albastră a tiparului, foaia D Linia albastră a tiparului, foaia D 
Părțile tiparului 21A și 22A Părțile tiparului 21A și 22A 
Mărimea 36  Mărimea 36  
Mărimea 38  Mărimea 38  
Mărimea 40  Mărimea 40  
Mărimea 42  Mărimea 42  
Mărimea 44 Mărimea 44 

la p. 40
Mărimile 36, 38, 40, 42, 44

Lungimea spatelui aproximativ 56 cm

Material și accesorii 
Material recomandat: Prelucrați 
numai materialele cu întindere bie-
lastică. 

Material original: Material din jer-
seu cu striații. 
Accesorii: Banda de legare Villene/
Pellon flexibilă. Ac dublu.

Tăierea tiparului pe coală
Trasați părțile de tipar de pe foaia ti-
parului. Urmați liniile și detaliile 
pentru stilul 106. Prindeți cu ace 
părțile tiparului de material, așa 
cum se arată în dispunerea tiparu-
lui. Desenați părțile de la a la c di-
rect pe material. 
Rezerve pentru cusătură și tiv
Cusături și margini 1,5 cm, pentru tiv 
4 cm. Pentru părțile de la a la c, rezer-
vele sunt incluse în măsurători.

106 Top ●●●

Material necesar

Măsurătorile de tăiere pentru a, b, c

Prezentarea generală a tiparului

Tăierea părților tiparului
21A Față pe un pliu 1x
22B Spate pe un pliu 1x
  a Benzi de margine / Banda de-
colteului 1x
  b Benzi de margine / Banda mâ-
necii 2x 
  c Benzi de margine / Decupaj 2x
Călcați banda de legare Villene/Pe-
llon pe rezerva de cusătură a decol-
teului și a marginilor mânecilor, pre-

cum și pe decupaje (partea stângă a 
materialului).

Asamblare
Notă: Pentru țesături elastice, coaseți 
cusăturile cu o cusătură specială elastică 
sau cu o cusătură în zigzag îngustă. Coa-
seți tivul cu un ac dublu pentru a menți-
ne marginea extensibilă.

1Cusături umeri:
Așezați partea din față pe partea din 

spate, dreapta pe dreapta. Prindeți cu ace 
cusăturile umărului (cusătură număr 1 și 
2) și coaseți la mașină, începând și ter-
minând exact pe linia de cusătură mar-
cată. Fixați capetele cusăturii. Finisați 
rezervele de cusătură și călcați-le.

2Coaseți tivurile decolteului:
Tăiați rezerva de cusătură de la tivurile 

decolteului. Puțin întinsă, fixați banda de 
margine a de marginea decolteului, 
dreapta pe dreapta, începând și ter-
minând la cusătura umărului și pliind ca-
petele benzii. Coaseți la mașină benzi la 1 
cm lățime. Călcați banda spre rezerva de 
cusătură, întoarceți-vă spre interior în ju-
rul marginii, pliați și fixați cusătura de îm-
binare (pliul trebuie să se extindă peste 
cusătura de îmbinare). Din exterior, coa-
seți marginea îngust lângă cusătura de 
îmbinare. 

3Coaseți benzile de mâneci și decupa-
je:

Coaseți benzile de mâneci cu benzile de 
margine b, decupajele cu benzile de mar-
gine c, așa cum este descris la pasul 2. Ca-
petele benzilor de margine nu trebuie să 
fie pliate în interiorul benzilor de mânecă.

4Cusături laterale:
Așezați partea din față pe partea din 

spate, dreapta pe dreapta. Prindeți cu ace 
cusăturile laterale (cusătură număr 3) și 
coaseți la mașină. Finisați rezervele de 
cusătură împreună și călcați într-o parte.

5Tiv:
Finisați marginea tivului și călcați în 

interior, coaseți la mașină din exterior cu 
acul dublu.

Dispunerea tiparului

În cazul stratului dublu 
de material, tăiați partea 
dreaptă în interior. În cele 
din urmă, tăiați părțile 
măsurate a, b și c din ma-
terialul rămas desfăcut.

Mărimea 36 38 40 42 44 Lățime 
pentru toate 
mărimile 
(cm / in)

Lungime (cm / ins)

a 47
18½

48
18⅞

49
19¼

50
19¾

51
20

4
1½

b 43,5
17⅛

45
17¾

46,5
18¼

48
18⅞

49,5
19½

4
1½

c 56
22

4
1½

 Pornire rapidă pentru profesioniști
  1 Cusături umeri
  2 Coaseți tivurile decolteului
  3  Coaseți benzile de mâneci și decupaje
  4  Cusături laterale
  5  Tiv

Mărimea 36 38 40 42 44

Lățimea 
materialului

cm
in Material necesar (Metri / yarzi)

Substanță 140 0,80
55 ⅞

Linia roșie a tiparului, foaia A Linia roșie a tiparului, foaia A 
Părțile tiparului de la 21 până la 27 Părțile tiparului de la 21 până la 27 
Mărimea 36  Mărimea 36  
Mărimea 38  Mărimea 38  
Mărimea 40  Mărimea 40  
Mărimea 42  Mărimea 42  
Mărimea 44 Mărimea 44 

la p. 10/11
Mărimile 36, 38, 40, 42, 44

Lungimea pantalonului 95 cm
Lățimea tivului aproximativ 50 cm
Pantalonii stau deasupra taliei

Material și accesorii 
Material recomandat: Material pentru 
pantaloni, cu ceva volum. 
Material original: Material din ames-
tec de bumbac. 

Accesorii: Villene/Pellon G 785. 1 
fermoar, Mărimea 36, 38: 16 cm; Mă-
rimea 40 - 44: 18 cm lungime. 1 nas-
ture. Stofă cu țesătură diagonală.

107 Pantaloni ●●●●

Material necesar

Prezentarea generală a tiparului

Mărimea 36 38 40 42 44

Lățimea 
materialului

cm
in Material necesar (Metri / yarzi)

Substanță 140 1,90
55 2

Măsurătorile de tăiere pentru a, b, c

Mărimea 36 38 40 42 44 Lățime 
pentru toate 
mărimile 
(cm / in)

Lungime (cm / ins)

a 20
7⅞

22
8⅝

8
3⅛

b 12
4¾

8
3⅛

c 63
24¾

13
5⅛

Tăierea tiparului pe coală
Trasați părțile de tipar de pe foaia ti-
parului. Marcajul de fermoar în partea 
21 se aplică Mărimii 36. Pentru mări-
mile rămase, marcați liniile de cusătu-
ră la aceeași distanță față de centrul 
față. Acordați atenție la cele două lun-
gimi diferite de fermoar! Marcajul de 
buzunar (dreapta) în partea 23 se apli-
că Mărimii 36. Pentru Mărimile de la 
38 la 44, marcați liniile către marginea 
laterală precum la Mărimea 36. Prin-
deți cu ace părțile tiparului de materi-
al, așa cum se arată în dispunerea ti-
parului. Desenați părțile de la a la c 
direct pe material. 
Rezerve pentru cusătură și tiv
Cusături și margini 1,5 cm, pentru tiv 
4 cm. Pentru părțile de la a la c, rezer-
vele sunt incluse în măsurători.
Tăierea părților tiparului

21 Spate Parte pantalon 2x
22 Buzunar 2x
23  Părțile bridei laterale a șoldului  2x
24 Spate Parte pantalon 2x
25 Central față Betelie
     (din care 1x interior) 2x
26 Lateral față Betelie 
     (din care 2x interior) 4x
27  Spate Betelie în pliul materialului
     (din care 1x interior) 2x
  a Înfășurare dedesubt 1x
  b Buzunar de ceas (dreapta) 1x
  c Bandă de îmbinare 2x
Interfațarea Călcați cu fierul de călcat 
părțile 25, 26, 27 și a (partea stângă).

 Pornire rapidă pentru profesioniști
  1 Buzunar de ceas (dreapta)
  2 Pense
  3 Buzunare în brida de șold
  4 Cusături laterale
  5 Cusături interioare ale cracului / Față Cusătură 
centrală
  6 Deschiderea pentru fermoar
  7 Spate Cusătură centrală
  8 Benzi de îmbinare
  9 Betelia interioară și exterioară
 10 Tiv

PLIUL MATERIALULUI

PLIUL MATERIALULUI

MÂNECI FALSE

Material 140 cm 55’’
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Asamblare

1Buzunar de ceas (dreapta):
Finisați rezervele de pe buzunarul de 

ceas de jur împrejur. Călcați rezerva superi-
oară către interior și coaseți la 1 cm și 0,7 cm 
lățime cu fire de matlasare decorative. Căl-
cați rezervele laterale și inferioare spre inte-
rior. Coaseți la mașină buzunarul pentru 
ceas la linia de amplasare care se întâlnește 
cu partea bridei laterale a șoldului drept în-
gust  cu marginile laterale și inferioare cu 
fire de matlasare decorative. 

2Pense:
Coaseți la mașină pensele la buzunarele 

bridei din față și călcați-le către centru. Coa-
seți la mașină pensele și călcați central.

3Buzunare bridă laterală:
Coaseți la mașină buzunarul dreapta pe 

dreapta pe marginile de prindere din față. 
Coaseți la mașină părțile pantalonului. În-
toarceți părțile de buzunar către interior. 
Coaseți deschiderile buzunarelor 7/9/16/18 
mm lățime cu fir de matlasare decorativ. 
Prindeți cu ace deschiderile buzunarelor pe 
părțile bridei laterale a șoldului, la liniile de 
alipire. Coaseți împreună părțile buzunaru-
lui pe interior. Însăilați părțile de buzunar la 
părțile din față ale pantalonilor. Mai întâi 
tăiați rezerva de pe buzunarul din stânga 
de-a lungul centrului față.

4Cusături laterale:
Coaseți la mașină cusături laterale. Fin-

isați rezervele de cusătură și călcați-le. 

5Cusături interioare ale cracului /față 
Cusătură centrală:

Coaseți la mașină cusăturile de pe interiorul 
cracului. Finisați rezervele și călcați-le. Coa-
seți la mașină cusătura centrală de la mar-
cajul șlițului și cusăturile de pe interiorul 
cracului. 

6Deschiderea pentru fermoarul șlițului:
Călcați dublurile față în față ale șlițului 

către interior, pe stânga de-a lungul centru-
lui din față, pe dreapta la 5 mm înainte de 
centrul din față. Pe marginea dreaptă a 
șlițului (înfășurare dedesubt), coaseți strâns 
sub deschiderea pentru fermoarul șlițului 
lângă dinți. Fixați șlițul de la centru la cent-
ru. Coaseți deschiderea pentru fermoarul 
șlițului liberă pe stânga dublurii față în față, 
nu includeți partea pantalonilor. Prindeți 
dublura față în față. Tăiați șlițul de sus cu 
până la 3 cm înainte de capătul șlițului, așa 
cum se inducă, cu fire decorative. Îndoiți 
partea inferioară a șlițului cu fante pe lun-
gime, coaseți la mașină partea îngustă infe-

rioară. Întoarceți. Așezați înfășurarea de 
dedesubt sub marginea dreaptă a deschid-
erii pentru fermoarul șlițului, fixați pe 
dublura față în față. Coaseți la mașină 
dublura față în față a șlițului pe partea infe-
rioară aproape de deschiderea pentru fer-
moarul șlițului. Aplicați din nou șlițul și coa-
seți la mașină până la capătul șlițului, 
inclusiv partea inferioară. 

7Spate Cusătură centrală:
Lungimea Coaseți la mașină cusătura 

centrală. Călcați rezervele de cusătură de 
sus până la începutul curbei. La nivelul 
șlițului, rezervele de cusătură nu trebuie 
călcate plat.

8Benzi de îmbinare:
Îndoiți benzile de îmbinare în jumătate 

pe lungime, partea dreaptă în interior. Coa-
seți de-a lungul marginilor pe lungime și a 
unei laturi înguste. Reduceți rezervele și 
tăiați în diagonală la colțuri. Îndoiți benzile. 
Călcați marginile. Coaseți rezerva deschisă, 
dreapta pe dreapta, pe marginile din față 
înguste ale părților de îmbinare laterale ex-
terioare din față. Rezervele sunt unele pes-
te altele, benzile de îmbinare sunt pe 
betelie.

9Betelie interioară și exterioară:
Coaseți părțile exterioare și interioare 

ale beteliei, dreapta pe dreapta (cusătura 
numărul 4 și 5). Benzile de îmbinare sunt 
prinse la centura exterioară. Călcați rezerve-
le de pe părțile din față ale beteliei în bete-
lia laterală. Călcați rezervele cusăturii later-
ale. Coaseți betelia exterioară și interioară la 
marginile superioare. Întoarceți betelia, căl-
cați marginile. Coaseți centura exterioară 
de marginea superioară a pantalonilor, 
dreapta pe dreapta, și coaseți la mașină 
stratul de bază al beteliei pe stratul de bază 
al șlițului. Călcați rezervele de cusătură ale 
cusăturilor de îmbinare în părțile beteliei. 
Coaseți la mașină capetele beteliei. Îndoiți 
betelia. Fixați rezerva de pe betelia interio-
ară pe cusătura de îmbinare a beteliei și 
coaseți din exterior în linia tivului cusăturii. 
Betelia interioară este cusută la mașină. 
Coaseți la mașină betelia așa cum este reco-
mandat, cu fir de matlasare decorativ. Coa-
seți o butoniera la capătul drept al beteliei. 
Coaseți nasturele corespunzător la capătul 
stâng al beteliei.

10Tiv:
Finisați rezervele de tiv, călcați spre 

interior și coaseți lejer manual. 

Dispunerea tiparului

Îndoiți materialul conform dispunerii tiparului, în cazul stratului dublu de material, partea dreaptă în interi-
or. Tăiați partea a și b din materialul rămas desfăcut.

Linia neagră a tiparului, foaia D Linia neagră a tiparului, foaia D 
Părțile tiparului de la 1 până la 6 Părțile 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 

la p. 36
Mărimile 36, 38, 40, 42, 44

Lungimea spatelui aproximativ 56 cm

Material și accesorii 
Material recomandat: Material de 
tip jerseu. Prelucrați numai materi-
ale din jerseu.  

Material original: Jerseu din bum-
bac (Piqué). 
Accesorii: Villene/Pellon G 785. 4 
nasturi. Ac dublu.

Tăierea tiparului pe coală
Trasați părțile de tipar de pe foaia ti-
parului. Marcajele de butonieră (X) 
în partea 2 se aplică Mărimii 36. 
Pentru celelalte mărimi, mutați în 
mod corespunzător marcajul supe-
rior al liniilor de cusătură în sus. 
Marcajul de jos este la fel pentru 
toate mărimile. Desenați marcajul în 
centru. Prindeți cu ace părțile tipa-
rului de material, așa cum se arată 
în dispunerea tiparului. 
Rezerve pentru cusătură și tiv
Cusături, margini și tiv 1,5 cm, pen-
tru tiv și tivuri mâneci 4 cm. 
Tăierea părților tiparului
1 Față pe un pliu 1x
2 Spate pensă 2x
3 Spate pe un pliu 1x
4 Mânecă 2x
5 Guler pe un pliu 2x
6 Guler pe un pliu 2x
Poziționare: Partea 2 (jumătatea ex-
terioară a pensei până la linia de pli-
ere), partea 5 (1x = guler superior) și 
partea 6 (partea stângă a materialu-

108 Cămașă ●●●●

Material necesar

Prezentarea generală a tiparului

lui). În plus, călcați o bucată de Vi-
llene/Pellon pe partea interioară a 
părții din față peste capătul de în-
chidere.

Asamblare

Notă: Pentru țesături elastice, coaseți 
cusăturile cu o cusătură specială elastică 
sau cu o cusătură în zigzag îngustă. Coa-

seți tivul și tivul mânecilor cu un ac dublu 
pentru a menține marginile extensibile. 

1Închidere tip polo:
Coaseți jumătățile de pense întărite (= 

jumătatea exterioară), dreapta pe dreap-
ta, pe marginile benzii ale piesei din față. 
Fixați capetele cusăturii. Tăiați partea din 
față în centru (pliul materialului), tăiați în 
diagonală colțurile spre capetele cusă-
turii. Călcați rezervele de cusături de 
atașare a benzii și celelalte margini lungi 
ale benzilor în pense. Îndoiți pensele pe 
linia DUBLURII PLIULUI, stânga pe stânga, 
călcați. Fixați marginea interioară a pens-
elor peste cusătura de îmbinare. Coaseți 
îngust pensele de-a lungul cusăturii de 
îmbinare și a marginii din față. Așezați 
pensa dreaptă deasupra pensei stângi, 
coaseți capetele de jos împreună pe par-
tea din față. Finisați rezervele și călcați în 
jos. Coaseți butoniere pe lungime în pen-
sa de sus. Mărimea butonierei depinde 
de mărimea nasturilor. Coaseți nasturii 
pentru a se potrivi cu pensele de mai jos. 
La capătul inferior al închiderii, coaseți 
pensele așa cum se indică, în cruce. 

2Cusături umeri:
Așezați partea din față pe partea din 

spate, dreapta pe dreapta. Prindeți cu ace 
și coaseți la mașină cusăturile umerilor, 
păstrând marginea umărului pe spate. 
Finisați rezervele și călcați-le.

3Guler pe un pliu:
Fixați piesele gulerului împreună pe 

marginile exterioare, dreapta pe dreapta, 
și coaseți. Reduceți rezervele de cusătură, 
tăiați în diagonală la colțuri. Îndoiți și căl-
cați gulerul. Fixați marginile deschise îm-
preună. Așezați bucățile de guler una 
peste alta, dreapta pe dreapta, 
poziționând gulerul între acestea. De-a 
lungul marginilor gulerului din față și su-
perior, începând și terminând exact la lin-
ia de cusătură a marginii din față. Re-
duceți rezervele de cusătură. Îndoiți, 
călcați gulerul. Coaseți la mașină partea 
exterioară a gulerului la decolteu. Re-
duceți rezervele de cusătură și călcați în 
pliu. Coaseți gulerul interior la cusătura 
de îmbinare.

4Cusături laterale:
Prindeți cu ace și coaseți la mașină 

Dispunerea tiparului

În cazul stratului dublu de material, tăiați partea 
dreaptă în interior.

 Pornire rapidă pentru profesioniști
  1 Închidere tip polo
  2 Cusături umeri
  3 Guler pe un pliu
  4 Cusături laterale
  5 Cusătura mânecii
  6 Atașați mânecile
  7 Tiv / tivuri mânecă
  8 Butonieră și buton (guler)

Mărimea 36 38 40 42 44

Lățimea 
materialului

cm
in Material necesar (Metri / yarzi)

Substanță 140 1,10
55 1 ¼

PLIUL MATERIALULUI

MÂNECI FALSE

Material 140 cm 55’’

PLIUL MATERIALULUI

PLIUL MATERIALULUI

PLIUL MATERIALULUI

MÂNECI FALSE

MÂNECI FALSE

Material 140 cm 55’’

Material 140 cm 55’’
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cusăturile laterale. Finisați rezervele și 
călcați-le. 

5Cusături mânecă:
Îndoiți mânecile în jumătate pe lun-

gime, partea dreaptă în interior. Coaseți 
la mașină cusăturile mânecii. Finisați 
rezervele și călcați-le. 

6Atașați mânecile:
Dispuneți mânecile între *. Pentru a 

face acest lucru, coaseți pe ambele părți 
ale liniei de cusătură marcate cu cea mai 
mare setare a cusăturii. Nu trageți încă 
firele. Prindeți mânecile de decupajele 
mânecii, dreapta pe dreapta. Rețineți ur-
mătoarele puncte; pensele transversale 7 
ale mânecii și părții din față se întâlnesc. 
Pensele transversale ale mânecilor se 
întâlnesc cu cusătura umărului. Cusături-
le mânecilor și cusăturile laterale se întâl-

nesc. Strângeți firele inferioare până când 
mâneca se potrivește în deschiderea 
pentru mânecă. Înnodați capetele firului, 
distribuiți uniform lățimea. Coaseți la 
mașină mânecile. Finisați rezervele îm-
preună și călcați cu mânecile.

7Tiv și tivuri mânecă:
Finisați rezervele tivului și mânecilor, 

călcați în interior și coaseți la mașină din 
exterior cu acul dublu. 

8Butonieră și buton (guler):
La capătul din dreapta al gulerului, 

așa cum este marcat, coaseți o butonieră 
peste. Coaseți butonul la capătul stâng al 
gulerului.

109 Lecție de cusut de la pagina 62 în revistă

Tipar extra în roz, Tipar extra în roz, 
Foaia A, Părțile tiparului de la 1 până la Foaia A, Părțile tiparului de la 1 până la 
3, de la 13 până la 17 3, de la 13 până la 17 
Foaia B, Părțile tiparului de la 4 până la Foaia B, Părțile tiparului de la 4 până la 
8, 18 și 19  8, 18 și 19  
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. 39
Mărimile 34, 36, 38, 40, 42, 44

Lungimea spatelui aproximativ 53 cm

Material și accesorii 
Material recomandat: Materiale ușoa-
re pentru jachete. 
Material original: Poliester (țesătură 
funcțională hidrofugă), căptușeală. 

 
Accesorii: Villene/Pellon 785. 1 fer-
moar separabil, Mărimile 34 - 40: 45 

110 Bluzon ●●●●

Material necesar

Prezentarea generală a tiparului

cm, Mărimea 42, 44: 50 cm lungime. 
Manșete finisate, 
7 cm lățime: 0,45 m (pentru toate 
mărimile). Cordon elastic: 0,40 m. 2 
Limitatoare șnur cu 2 deschideri. 4 
Capse pentru prindere. 

Tăierea tiparului pe coală
Trasați părțile de tipar de pe foaia ti-
parului. Urmați liniile și detaliile pen-
tru stilul 110. Săgețile de pliere din 
partea 2 și punctul de alipire X pentru 
capsa din partea 16 se aplică Mărimii 
34 Pentru celelalte mărimi, mutați în 
mod corespunzător săgețile și liniile 
de cusătură X. Prindeți cu ace părțile 
tiparului de material, așa cum se ara-
tă în dispunerea tiparului. 
Rezerve pentru cusătură și tiv
Cusături și margini 1,5 cm. Tăiați păr-
țile de căptușeală cu o lățime de re-
zerve pentru cusătură și tiv de 1,5 cm. 
Tăierea părților tiparului
Substanță
 1 Față 2x
 2 Spate pe un pliu 1x
 3 Spate Bridă în pliu 1x
 4 Mânecă 2x
 5 Față Dublură față în față 2x
 6 Spate Dublură față în față pe un 
pliu 1x
 7 Spate Dublură tiv 2x
 8 Spate Dublură tiv în pliu 1x
13 Guler pe un pliu  1x
14 Buzunar 2x
15 Dublură buzunar 2x
16 Pensă sus 2x
17 Pensă jos 2x
Căptușeală
18 Față 2x
19 Spate Bridă în pliu 1x
precum și părțile 2 și 4.

Interfațarea Călcați cu fierul de călcat 
părțile 5, 6, 7, 8, 13, 16 (1x) și 17 (1x) 
(partea stângă).

Asamblare

Coaseți jacheta așa cum este descris în 
Lecția de cusut pentru stilul 109 din revistă 
(Pașii 5 și 6, de la 10 la 12, de la 14 la 18). În 
loc de buzunare cu paspoal, sunt atașate 
buzunare cu șnur. Gulerul este înlocuit cu 
un guler ridicat. Pensele sunt cusute pe 
partea din față dreapta. Manșetele sunt 
atașate cu șnururi de cauciuc pe marginile 
inferioare ale mânecilor.

7Buzunare cu șnur:
Coaseți șlițuri mici, de aproximativ 1 cm 

lungime (precum pentru butoniere) peste 
marginile superioare ale buzunarelor. Pent-
ru a face acest lucru, călcați o bucată de ma-
terial Villene/Pellon pe interior pentru 
întărire. Coaseți dublura buzunarului 
dreapta pe dreapta, pe marginea superio-
ară a buzunarului.. Tăiați rezervele de 
cusătură, întoarceți dublura cu fața spre in-
terior. Călcați marginea. Finisați marginile 
penselor interioare, dacă este necesar. Coa-
seți marginea superioară a buzunarului, așa 
cum se indică. Înjumătățiți șnurul de cauci-
uc. Introduceți șnurul în opritor. Introduceți 
capetele șnururilor în tunel și coaseți pe 
marginile de cusătură de pe marginile lat-
erale ale buzunarului. Finisați marginile 
buzunarului exterior și călcați către interior. 
Fixați buzunarele pe părțile din față astfel 
încât să se potrivească cu liniile de ampla-
sare, coaseți strâns de-a lungul marginilor 
înguste.

12Pense:
Fixați părțile inferioare și superioare 

ale penselor, dreapta pe dreapta, și coaseți 
de-a lungul laturilor înguste și a marginii 
lungi rotunjite. Reduceți rezervele de 
cusătură, tăiați de-a lungul curbelor. Fixați 
pensele care se potrivesc cu liniile cusăturii 
la partea din față dreapta, jumătatea 
întărită a pensei este în partea de jos. Coa-
seți pensele. Fixați capetele cusăturii. Re-
duceți rezerva de cusătură la o lățime de 5 
mm. Călcați în față pensele, coaseți la 5 mm 
lângă cusătura de îmbinare pe partea din 
față. Prindeți părțile superioare ale capselor 
de pense. Închideți deschiderea pentru fer-
moarul șlițului. Așezați pensele peste fer-
moarul de pe partea din față stânga. Mar-
cați punctele de prindere pentru părțile 
inferioare ale capselor pe partea din față 
stânga. Prindeți părțile inferioare. 

13 Guler:
Îndoiți gulerul în jumătate de-a lun-

gul liniei de pliere și călcați, partea dreaptă 
în afară. Fixați marginile inferioare ale gul-
erului pe decolteu. 

19Manșetă:
Tăiați 2 părți din manșetă, Mărimea 

34: 21 cm, Mărimea 36: 21,5 cm, Mărimea 
38: 22 cm, Mărimea 40: 22,5 cm, Mărimea 
42: 23 cm, Mărimea 44: 23,5 cm lungime. 
Coaseți manșetele pentru a le curba. Fin-
isați rezervele și călcați-le. Strângeți mar-
ginile inferioare ale mânecilor din material 
și căptușeală la aproximativ 26 cm. Fixați 
manșetele, dreapta pe dreapta, pe margin-
ea de jos a mânecilor, astfel încât cusăturile 
să se întâlnească. Coaseți manșetele 
întinse. Finalizați rezervele.

Dispunerile tiparului

În cazul stratului dublu de material, tăiați partea dreaptă în interior. În cele din urmă, tăiați partea 13 din materialul 
rămas desfăcut. Puneți părțile marcate cu linia întreruptă cu partea marcată în jos.

 Pornire rapidă pentru profesioniști
  5 Pense / Pliuri (Lecție de cusut)
  6 Spate Bridă în Lecția de cusut
 10  Cusături umeri / Mâneci (Lecție de cusut)
 11 Cusături laterale și cusături mâneci (Lecție de cusut)
 12  Fermoar (Lecție de cusut) 

+ Pense sus (Jurnal de cusut sus)
 13 Guler
 14 Coaserea dublurii (Lecție de cusut)
 15 Prinderea dublurii (Lecție de cusut)
 16 Întoarcerea dublurii (Lecție de cusut)
 17 Coaserea căptușelii (Lecție de cusut)
 18 Atașarea căptușelii (Lecție de cusut)
 19 Manșete (Lecție de cusut)

la p. 14/15
Mărimile 36, 38, 40, 42, 44

Lungimea spatelui aproximativ 95 cm

Material și accesorii 
Material recomandat: Materiale jache-
tă. Materiale funcționale matlasate. 
Material original: Material din bumbac 
matlasat (material impermeabil). Căp-
tușeală. 

111 Palton scurt ●●●●

Mărimea 34 36 38 40 42 44

Lățimea 
materialului

cm
in Material necesar (Metri / yarzi)

Substanță 140 1,70
55 1 ⅞

Căptușeală 140 1,15
55 1 ¼

PLIUL MATERIALULUI

PLIUL MATERIALULUI

MÂNECI FALSE

MÂNECI FALSE

Material 140 cm 55’’

Căptușeală 140 cm 55’’
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Linia roșie a tiparului, foaia D Linia roșie a tiparului, foaia D 
Părțile tiparului de la 1 până la 11 Părțile tiparului de la 1 până la 11 
Mărimea 36  Mărimea 36  
Mărimea 38  Mărimea 38  
Mărimea 40  Mărimea 40  
Mărimea 42  Mărimea 42  
Mărimea 44 Mărimea 44 

Accesorii: Villene/Pellon G 785. 8 Cap-
se pentru prindere. Stofă cu țesătură 
diagonală.

Tăierea tiparului pe coală
Trasați părțile de tipar de pe foaia ti-
parului. Marcajele de butoniere în 
partea 1 se aplică Mărimii 36. Mutați 
în mod corespunzător marcajul supe-
rior al liniilor de cusătură în sus. Mar-
cajul de jos este la fel pentru toate 
mărimile în același loc. Desenați mar-
cajele la aceleași distanțe. Prindeți cu 
ace părțile tiparului de material, așa 
cum se arată în dispunerea tiparului. 
Desenați partea a direct pe material. 
Rezerve pentru cusătură și tiv
Cusături, margini și tiv 1,5 cm, pentru 
tiv și tivuri mâneci 6 cm. Pentru par-
tea a, rezervele sunt incluse în măsu-
rători. Căptușeala cusăturilor și tivu-
lui 1,5 cm.
Tăierea părților tiparului

Material necesar

Măsurătorile de tăiere pentru a

Prezentarea generală a tiparului

Substanță
  1 Parte din față cu Dublură față în 
față 2x
  2 Parte din spate  2x
  3  Guler pe un pliu
    (din care 1x interior) 2x
  4 Glugă (din care 2x interior) 4x
  5 Buzunar  2x
  6 Spate Dublură față în față pe un 
pliu 1x
  7  Clapă 2x
  8 Mânecă 2x
  a Buzunar cu paspoal 2x 
Căptușeală 
  9  Față 2x 
10 Spate pe un pliu 1x
11 Buzunar 2x
precum Partea 8.
Interfațarea pe părțile 3 (1x exterior), 
7, a și pe dublura față în față,  călcați 
pe partea din față până la linia de pli-
ere (partea stângă a materialului).

Asamblare

Notă: Pentru prelucrarea materialelor cu 
acoperire impermeabilă, consultați „Cum 
se face” - Materiale matlasate - din Glosar. 

1Clape:
Așezați 2 părți ale clapei, dreapta pe 

dreapta, și coaseți pe marginile laterale și 
inferioare. Reduceți rezervele, tăiați în diag-
onală la colțuri. Îndoiți clapele. Călcați mar-
ginile.

2Buzunare:
Pe părțile din față, marcați o linie de am-

plasare pentru clapă și paspoal la 1,5 cm 
sub și deasupra liniei de buzunar. Atașați și 
coaseți la mașină clapeta pliată. Îndoiți 
benzile paspoal și călcați. Atașați banda de 
paspoal, astfel încât marginile deschise să 
se întâlnească cu cusătura de atașare a cla-
pei. Coaseți paspoalul la 7 mm lângă mar-
ginea pliului (la fiecare capăt cu aproxima-
tiv 5 mm mai scurt decât cusătura de 
atașare a clapei). Tăiați între cusături, în di-
agonală spre capetele cusăturilor. Atunci 
când tăiați, nu prindeți și părțile de buzu-
nar. Poziționați paspoalul în sus și călcați. 
Călcați clapele peste deschidere, în jos. 
Coaseți buzunarele de căptușeală la 
rezervele de cusătură ale cusăturilor de 
atașare a paspoalului, buzunarele din ma-
terial textil la rezervele de cusătură ale 
cusăturilor de atașare a clapelor. Puneți 
buzunarul în jos. Îndoiți triunghiurile spre 
interior la capetele de tăiere, coaseți. Coa-
seți împreună părțile buzunarului. Apăsați 
partea superioară a capsei, așa cum se in-
dică, pe clape. Prindeți partea inferioară a 
capsei pe partea din față, după ce ați întărit 
în prealabil zona cu o căptușeală de aprox-
imativ 3 x 3 cm (partea stângă a materialu-
lui).

3Spate Cusătură centrală:
Așezați părțile din spate, dreapta pe 

dreapta, și coaseți la mașină cusătura cen-
trală spate. Călcați rezervele în partea 
dreaptă și coaseți din exterior îngust și la o 
lățime de 7 mm cu fire de matlasare deco-
rative.

4Cusături umeri:
Coaseți la mașină cusăturile umerilor, 

păstrând marginea umărului pe spate. Căl-
cați rezervele separat.

5Glugă:
Așezați câte 2 părți de glugă, dreapta pe 

dreapta, și coaseți la mașină cusătura cen-
trală. Călcați rezervele într-o parte și coaseți 
din exterior cu un fir decorativ îngust, la o 
lățime de 7 mm. Așezați gluga, dreapta pe 
dreapta, și de-a lungul marginii glugii, mar-
ginilor din față și marginii inferioare a glugii 
până la linia de cusătură marcată (cusătura 
numărul 3), rezerva iese în afară. Centrele 
din spate se întâlnesc. Tăiați rezervele în di-
agonală la colțuri. Întoarceți. Călcați mar-
ginile și coaseți cu fire de matlasare decora-
tive înguste, la o lățime de 7 mm. Prindeți 
rezervele marginilor deschise ale glugii, și 
prindeți pe marginea decolteului, dreapta 
pe dreapta. Centrele din spate se întâlnesc 
(cusătura numărul 3). 

6Guler:
Așezați gulerul exterior și interior, 

dreapta pe dreapta, și coaseți de-a lungul 
marginii exterioare și a marginii din față. Re-
duceți rezervele, tăiați în diagonală la 
colțuri. Îndoiți gulerul. Călcați marginile. 
Coaseți Coaseți îngust, la o lățime de 7 mm 
marginea și marginea exterioară cu fire de 
matlasare decorative. Fixați gulerul de mar-
ginea decolteului, dreapta pe dreapta 
(cusătura numărul 4), centrele spate se 
întâlnesc. Gluga este astfel prinsă.

7Dublură cusătură umeri:
Lungimea Puneți dublura, dreapta pe 

dreapta, pe dublurile față în față din față, și 
coaseți la mașină cusăturile umerilor 
(cusătura numărul 2). Călcați rezervele sep-
arat. 

8 Dublură:
Față în față Îndoiți cu dublura spre MAR-

GINEA DIN FAȚĂ față în față către exterior, 
partea dreaptă spre interior. Coaseți la 
mașină de-a lungul decolteului și marginii 
tivului. Cusăturile umerilor și centrul spa-
telui se întâlnesc la marginea decolteului. 
Tăiați rezervele la nivelul curbelor și tăiați în 
diagonală la colțuri. Tăiați rezervele în diag-
onală de la tiv până la marginea interioară a 
dublurii. Întoarceți dublura către interior. 
Călcați marginile. 

9Cusături laterale:
Coaseți la mașină cusături laterale. Căl-

cați rezervele separat.

10Cusături mânecă:
Îndoiți mânecile în jumătate pe lun-

gime, partea dreaptă în interior. Prindeți cu 
ace și coaseți la mașină cusăturile mâne-
cilor. Călcați rezervele separat. 

11Atașați mânecile:
Atașați mânecile. Pensele transver-

sale ale mânecii și părții din față se întâl-
nesc. Pensele transversale ale mânecilor se 
întâlnesc cu cusătura umărului. Cusăturile 
mânecilor și cusăturile laterale se întâlnesc. 
Călcați rezervele în mâneci.

12Asamblarea căptușelii:
Coaseți la mașină pe partea din 

spate a căptușelii pentru pliul de mișcare, 
așa cum se indică. Călcați cuta pe o parte. 
Călcați Coaseți la mașină cusăturile la căp-
tușeală. Introduceți căptușeala mânecilor. 
Călcați rezervele, precum cele ale material-
elor.

13Tiv / Tivuri mânecă / Prindeți căp-
tușeala:

Călcați rezervele pentru tiv și rezervele pen-
tru tivul mânecilor pe materialul superior 
spre interior. Coaseți căptușeala pe margin-
ea interioară a dublurii, dreapta pe dreapta, 

Dispunerile tiparului

În cazul stratului dublu de material, partea dreaptă în interior. 

 Pornire rapidă pentru profesioniști
  1 Clape
  2 Buzunare
  3 Spate Cusătură centrală
  4  Cusături umeri
  5 Glugă
  6 Guler
  7 Dublură cusături umeri
  8 Dublură față în față
  9 Cusături laterale
 10 Cusătura mânecii
 11 Atașați mânecile
 12 Asamblarea căptușelii
 13  Prindere tiv / Tivuri mânecă/ Căptușeală  

 14 Capse

Mărimea 36 38 40 42 44 Lățime 
pentru toate 
mărimile 
(cm / in)

Lungime (cm / ins)

a 19
7½

4
1½

Mărimea 36 38 40 42 44

Lățimea 
materialului

cm
in Material necesar (Metri / yarzi)

Substanță 140 3,55
55 3 ⅜

Căptușeală 140 2,20
55 2 ⅜

PLIUL MATERIALULUI

PLIUL MATERIALULUI
MÂNECI FALSE

MÂNECI FALSE

Material 140 cm 55’’

Căptușeală 140 cm 55’’
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începând și terminând la aproximativ 10 
cm deasupra liniei tivului. rezervele de 
cusătură în căptușeală. La o lățime de 5 cm, 
coaseți tivul și tivul mânecilor din exterior 
cu fire de matlasare decorative. Trageți căp-
tușeala în interiorul paltonului scurt, stânga 
pe stânga, trageți mânecile căptușelii în 
mânecile din material textil. Fixați căp-
tușeala pe marginea tivului, astfel încât 
marginile rezervei tivului și căptușeala să se 
alinieze. Coaseți tivul căptușelii la mână. 
Așezați lungimea suplimentară a căptușelii 
sub formă de pliu, călcați ușor. Coaseți căp-
tușeala la dublurile din față. Coaseți mar-

ginile inferioare ale mânecilor de căp-
tușeală pe marginile tivului mânecii în 
același mod. Așezați lungimea suplimenta-
ră în jos, călcați ușor.

14Capse:
Coaseți Coaseți îngust, la o lățime de 

7 mm, marginea și marginea superioară 
până la centru față cu fire de matlasare dec-
orative. Prindeți partea superioară a capse-
lor, așa cum se indică, pe marginea din față 
dreapta. Prindeți părțile inferioare ale caps-
elor pe marginea stângă.

Prezentarea generală a tiparului
Linia neagră a tiparului, foaia B Linia neagră a tiparului, foaia B 
Părțile tiparului de la 21 până la 26 Părțile tiparului de la 21 până la 26 
Mărimea 36  Mărimea 36  
Mărimea 38  Mărimea 38  
Mărimea 40  Mărimea 40  
Mărimea 42  Mărimea 42  
Mărimea 44 Mărimea 44 

Rochia A de la pagina 33
Rochia B de la pagina 19
Mărimile 36, 38, 40, 42, 44

Lungimea spatelui aproximativ 98 cm

Material și accesorii 
Material recomandat: Materiale ușoa-
re pentru rochii, cu ceva volum. 
Material original: A: Amestec de 
bumbac-poliester. B: Amestec de 
in-bumbac. 

Accesorii A, B: Villene/Pellon G 
785. 1 Cusătura deschiderii pentru 
fermoar, 60 cm lungime și picioruș 
presor special.

Tăierea tiparului pe coală
Trasați părțile de tipar de pe foaia ti-
parului. În partea 22, săgețile cu 

112 A, B Rochie ●●●●

Material necesar

pliuri și liniile de cusătură se aplică 
mărimilor notate pe linie. Pentru ce-
lelalte mărimi, mutați în mod cores-
punzător săgețile și liniile de cusă-
tură. Prindeți cu ace părțile tiparului 
de material, așa cum se arată în dis-
punerea tiparului. 
Rezerve pentru cusătură și tiv
Cusături și margini 1,5 cm, pentru 
tiv 3 cm. În partea 21, tăiați săgețile 
fără rezerve de-a lungul liniilor.
Tăierea părților tiparului
Material A, B
21 Față pe un pliu 1x
22 Parte din spate 2x
23  Față Dublură (decolteu) 

pe un pliu 1x
24 Spate Dublură față în față 2x
25 Spate Dublură față în față (bandă 
mânecă) 2x
26 Spate Dublură față în față (bandă 
mânecă) 2x

Interfațarea Călcați cu fierul de căl-
cat părțile 23, 24, 25 și 26 (partea 
stângă).

Asamblare
Rochie A, B

1Coaseți la mașină / coaseți pliuri:
Prindeți liniile de pliere conectate cu o 

săgeată pe partea din față, dreapta pe 
dreapta. Coaseți la mașină pliurile de sus 
până la săgeți, blocați capetele cusăturii. 
Pe pliurile cu pense, finisați marginile de-
schise ale adâncimii pliului. Călcați cusă-
turile plisate, nu călcați sub cusăturile pli-
sate. Pliurile ar trebui să iasă ușor. Coaseți 
pliurile, așa cum se indică. Coaseți la 
mașină pliurile în partea din spate în 
același mod. Fixați adâncimea pliurilor pe 
rezerva marginilor cusăturii umărului.

2Cusătura deschiderii pentru fermoar / 
Spate Cusătură centrală:

Coaseți fermoarul la marginile șlițului din 
spate, a se consulta „Cum se face - 
Cusătură fermoar ascuns - din Glosar. 
Coaseți la mașină restul de cusătură cen-
trală de jos până la deschiderea pentru 
fermoarul șlițului. Finisați rezervele de 
cusătură și călcați-le.

Dispunerea tiparului

În cazul stratului dublu de material, tăiați partea dreaptă în interior

 Pornire rapidă pentru profesioniști
  1 Coaseți la mașină / coaseți pliuri
  2  Cusătura deschiderii pentru fermoar / Spate 

Cusătură centrală
  3 Cusături umeri
  4  Dublură / Banda decolteului
  5 Coasere la mașină a dublurii la banda decolteului
  6 Dubluri / Mâneci
  7 Cusături laterale
  8 Dubluri la mâneci
  9 Tiv

3Cusături umeri:
Așezați partea din față pe partea din 

spate, dreapta pe dreapta. Prindeți cu ace 
și coaseți la mașină cusăturile umerilor 
(cusătura numărul 1). Finisați rezervele 
de cusătură și călcați-le. 

4Dublură / Banda decolteului:
Așezați dublurile din spate pentru de-

colteu pe dublura din față, dreapta pe 
dreapta, prindeți cusăturile umerilor și 
coaseți la mașină (cusătura numărul 2). 
Călcați rezervele de cusătură separat. Fin-
isați marginea interioară a dublurii față în 
față. 

5Coasere la mașină a dublurii la banda 
decolteului:

Prindeți dublura pe banda decolteului, 
dreapta pe dreapta, cusăturile umerilor 
se întâlnesc. La decolteu, pliați capetele 
dublurii din spate către exterior cu 5 mm 
înaintea marginilor șlițului, fixați pe de-
colteu. Întoarceți benzile cu fermoar cu 
rezerve către exterior și cu fixați peste 
dublură la marginea decolteului. Coaseți 
la mașină marginile decolteului. Reduceți 
rezervele de cusătură, tăiați de mai multe 
ori de-a lungul curbelor. Așezați dublura 
în decupaj și coaseți la mașină îngust pe 
rezervele de cusătură, a se consulta Cum 
se face” - Coasere dublură față în față pe 
rezerve - din Glosar. Rotiți dublura față în 
față spre interior, călcați marginile. Coa-
seți la mână capetele dublurii pe benzile 
cu fermoar. Coaseți marginea interioară a 
dublurii la rezervele de cusătură ale cusă-
turilor umerilor. 

6Dubluri / Mâneci:
Așezați dublurile din spate pentru 

mâneci, dreapta pe dreapta, pe dublurile 
din față, fixați cusăturile umărului și cusă-
turile laterale și coaseți la mașină (cusătu-
ra numărul 3, 4). Călcați rezervele de 
cusătură separat. Finisați marginile interi-
oare ale dublurii. 

7Cusături laterale:
Fixați cusăturile laterale dreapta pe 

dreapta și coaseți la mașină (cusătura 
numărul 5). Finisați rezervele de cusătură 
și călcați-le. 

8Dubluri la mâneci:
Prindeți cu ace și coaseți la mașină 

dublurile, dreapta pe dreapta, cusăturile 
umărului și cusăturile laterale se întâl-
nesc. Tăiați rezervele de cusătură, tăiați 
conform curbelor și la colțurile, aproape 
de linia de cusătură. Așezați dublurile în 
mâneci și coaseți la mașină îngust pe 
rezervele de cusătură, a se consulta „Cum 
se face” - Coasere dublură față în față pe 
rezerve - din Glosar. Rotiți dublurile față 
în față spre interior, călcați marginile. 
Coaseți marginile interioare ale dublurii 
la rezervele de cusătură ale cusăturilor 
umărului și cusăturilor laterale. 

9Tiv:
Finisați rezervele de tiv, călcați spre in-

terior și coaseți lejer manual. 

Mărimea 36 38 40 42 44

Lățimea 
materialului

cm
in Material necesar (Metri / yarzi)

AB Substanță 140 2,25
55 2 ½

la p. 8/9
Mărimile 36, 38, 40, 42, 44

Lungimea spatelui aproximativ 120 cm
Mâneci 3/4

113 Rochie ●●●●

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

Accesorii: Villene/Pellon G 785. 14 
nasturi. 6 Opritor șnur. 6 Capete 
șnur. Elastic 1 cm lățime, Mărimea 
36: 0,55 m, Mărimea 38- 42: 0,60 m, 
Mărimea 44: 0,65 m lungime.

Tăierea tiparului pe coală
Trasați părțile de tipar de pe foaia ti-
parului. Urmați liniile și detaliile 
pentru stilul 113. Marcajele de închi-
dere (X) din partea 3 se aplică Mări-
mii 36 Pentru celelalte mărimi, mu-
tați în mod corespunzător marcajul 
superior al liniilor de cusătură în 
sus. Al 4-lea marcaj și marcajele de 
mai jos rămân în același loc pentru 
toate mărimile. Amplasați cele 2 
marcaje dintre marcajul superior și 
marcajul 4 la distanțe egale între 
acestea. Prindeți cu ace părțile tipa-
rului de material, așa cum se arată 
în dispunerea tiparului. 
Rezerve pentru cusătură și tiv
Cusături, margini și tivuri mâneci 
1,5 cm, pentru tiv 4 cm. Tăiați părțile 
13 fără rezerve, acestea sunt deja 
incluse în tipar.Material necesar

Mărimea 36 38 40 42 44

Lățimea 
materialului

cm
in Material necesar (Metri / yarzi)

Substanță 140 3,05
55 3 ⅜

A, B

PLIUL MATERIALULUI

MÂNECI FALSE

Material A+B 140 cm 55’’
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Tăierea părților tiparului
  1 Față 2x
  2 Spate Panou fustă 2x
  3  Găici 2x
  4 Spate pe un pliu 1x
  5 Spate Panou fustă în pliu 1x
  6 Spate Betelie (din care 2x interi-
or) 4x
  7 Spate Betelie   în pliul materialului
     (din care 1x interior) 2x
  8 Guler pe un pliu 2x
  9  Guler pe un pliu 2x 
10 Mânecă 2x
11 Buzunar 2x
12 Clapă 2x 
13 Bandă 6x 
Interfațarea Călcați cu fierul de căl-
cat părțile 3, 6 (2x = exterior), 7 (1x = 
exterior) 8, 9 și 12 (partea stângă).

Asamblare

1Pense:
Coaseți la mașină pensele pe părțile 

din față și călcați-le. 

2Buzunare / Clape:
Finisați buzunarele circular de-a lun-

gul rezervelor. Aplicați pliurile în direcția 
săgeții și prindeți pe rezerve. Călcați spre 
interior și coaseți la mașină rezervele su-
perioare. Călcați rezervele laterale și infe-
rioare spre interior. Fixați buzunarul pe 

părțile din față astfel încât să se po-
trivească cu linia de amplasare și coaseți 
strâns. Îndoiți părțile clapei de-a lungul 
liniei de pliere, dreapta pe dreapta, coa-
seți laturile înguste. Reduceți rezervele 
de cusătură, tăiați în diagonală la colțuri. 
Îndoiți clapele. Călcați marginile. Coaseți 
marginea deschisă a clapei la 1,5 cm dea-
supra buzunarului (rezerva este îndrep-
tată în jos, clapeta în sus). Tăiați rezerva 
de cusătură pentru atașarea clapei la 5 
mm lățime. Călcați clapa în jos, coaseți 
din nou la 7 mm lângă cusătura de îmbin-
are. 

3Betelie exterioară / Butoniere:
Pe partea exterioară a beteliei se 

prind butonierele pentru trecere în cruce, 
așa cum se indică. 

4Coaseți la mașină părțile superioare și 
panourile de fustă la betelia exterio-

ară:
Prindeți cu ace și coaseți la mașină părțile 
de betelie exterioare din față la părțile 
din față și la panourile fustei din față 
(cusătura numărul 1 și 2). Fixați cu ace 
părțile exterioare ale beteliei din spate, 
dreapta pe dreapta, pe partea din spate 
și pe panoul fustei din spate. Coaseți la 
mașină (cusătura numărul 3 și 4). Călcați 
rezervele de cusătură în betelie.

5Cusături umeri:
Așezați părțile din față pe partea din 

spate, dreapta pe dreapta. Prindeți cu ace 
și coaseți la mașină cusăturile umerilor 
(cusătură număr 6). Finisați rezervele de 
cusătură și călcați-le.

6Cusături laterale:
Așezați părțile din față pe partea din 

spate, dreapta pe dreapta. Prindeți cu ace 
și coaseți la mașină cusăturile laterale 
(cusătură număr 7), cusăturile beteliei se 
întâlnesc. Finisați rezervele și călcați-le. 

7Betelie interioară / Tubulatură:
Coaseți la mașină pe părțile din față și 

din spate ale beteliei cusăturile laterale, 
călcați rezervele de cusătură. Finisați 
rezervele de-a lungul marginilor lungi. 
Fixați betelia interioară pe betelia exteri-
oară, stânga pe stânga, cusăturile laterale 
sunt una peste alta. Liniile de cusătură de 
pe betelia interioară se aliniază cu cusă-
turile de îmbinare de pe betelia exterio-
ară. Coaseți la mașină din exterior în lin-
iile tivului cusăturilor de îmbinare, betelia 
interioară este cusută la mașină. Din ex-
terior, așa cum se arată, coaseți la mașină 
la betelie pentru tubulatură. Prindeți 
rezervele împreună la capetele din față 
ale beteliei.
8Tiv:
Finisați rezerva de tiv, călcați spre interior 
și coaseți lejer manual. 

9 Față Pense:
Coaseți Coaseți betelia pe marginile 

din față, dreapta pe dreapta, împreună 
(cusătură număr 5). Călcați rezervele de 
cusături de atașare a benzii și celelalte 

Dispunerea tiparului

În cazul stratului dublu de material, tăiați partea dreaptă în interior. 

 Pornire rapidă pentru profesioniști
  1 Pensă
  2 Buzunare / Clape
  3 Betelie exterioară / Butoniere
  4  Coaseți la mașină părțile superioare și panourile 

de fustă la betelia exterioară
  5 Cusături umeri
  6 Cusături laterale
  7 Betelie interioară / Tubulatură
  8 Tiv
  9 Față Pense
 10 Guler pe un pliu
 11 Cusătura mânecii
 12 Atașați mânecile
 13 Tiv mânecă/elastic
 14 Butoniere / Nasturi
 15 Benzile

margini lungi ale benzilor în pense. În-
doiți părțile din dreapta împreună pe lin-
ia de pliere, cusătura pe partea îngustă 
inferioară. Întoarceți pensele, fixați mar-
ginile interioare la 2 mm deasupra cusă-
turii de îmbinare. Coaseți la mașină 
pensele în linia tivului din exterior. 

10Guler pe un pliu:
Coaseți piesele gulerului împreună 

pe marginile exterioare, dreapta pe 
dreapta. Reduceți rezervele de cusătură, 
tăiați în diagonală la colțuri. Îndoiți și căl-
cați gulerul. Așezați bucățile de guler una 
peste alta, dreapta pe dreapta, 
poziționând gulerul între acestea 
(cusătura numărul 10). De-a lungul mar-
ginilor gulerului din față și superior, în-
cepând și terminând exact la linia de 
cusătură a marginii din față. Reduceți 
rezervele de cusătură, tăiați în interiorul 
curbelor. Îndoiți gulerul. Coaseți la 
mașină partea exterioară a gulerului la 
decolteu (cusătura numărul 11). Călcați 
rezervele de cusătură în guler. Coaseți 
partea gulerului interior la cusătura de 
îmbinare. 

11Cusături mânecă:
Îndoiți mânecile în jumătate pe 

lungime, partea dreaptă în interior. 
Prindeți cu ace și coaseți la mașină cusă-
turile mânecilor (cusătură număr 8). Fin-
isați rezervele și călcați-le. 

12Atașați mânecile:
Atașați mânecile. Rețineți ur-

mătoarele: Pensele transversale 9 ale 
părții din față și mânecilor se întâlnesc. 
Pensele transversale ale mânecilor se 
întâlnesc cu cusătura umărului. Cusătura 

laterală și cusătura mânecii se întâlnesc. 
Finisați rezervele împreună și călcați 
mânecile.

13Tiv mânecă / elastic:
Finisați marginile tivului mânecii, 

călcați către interior și coaseți așa cum se 
indică, lăsând o mică deschidere la 
cusătura mânecii pentru șnurul elastic. 
Tăiați șnurul elastic în 2 părți egale și 
trageți-le prin tubulatură, folosind un ac 
de siguranță. Coaseți capetele elastice, 
lungimi finite Mărimea 36: 23 cm, 
Mărimea 38: 24 cm, Mărimea 40, 42: 25 
cm, Mărimea 44: 26 cm. 

14Butoniere / Nasturi:
Coaseți butonierele de pe partea 

din față pe dreapta, așa cum se arată, pes-
te suportul gulerului și pe lungime pe 
marginea din față a tivului. Mărimea bu-
tonierei depinde de mărimea nasturilor. 
Coaseți nasturi pe partea din față pe 
stânga. 

15Benzile:
Coaseți 2 bucăți de betelie pe o 

parte îngustă, dreapta pe dreapta, pent-
ru a forma o bandă lungă. Călcați rezerve-
le separat. Îndoiți benzile în jumătate pe 
lungime, partea dreaptă în interior. Coa-
seți la mașină la 1 cm de la marginea pli-
ului. Întoarceți benzile cu un ac de sigu-
ranță, călcați. Trageți benzile în 
tubulatură. Treceți ambele capete prin 
opritoarele de șnur. Atașați capetele 
șnurului de capetele benzii. 

la p. 33
Mărimile 36, 38, 40, 42, 44

Lungimea spatelui aproximativ 104 cm
Mâneci 3/4

Material și accesorii 
Material recomandat: Material ușor 
pentru rochii. 

Material original: Material din bum-
bac. 
Accesorii: Villene/Pellon G 785. 14 
nasturi.

Tăierea tiparului pe coală
Trasați părțile de tipar de pe foaia ti-
parului. Urmați liniile și detaliile pen-
tru stilul 114. Marcajele de închidere 
(X) din partea 3 se aplică Mărimii 36 
Pentru celelalte mărimi, mutați în 
mod corespunzător marcajul superi-
or al liniilor de cusătură în sus. Al 
4-lea marcaj și marcajele de mai jos 
rămân în același loc pentru toate mă-
rimile. Amplasați cele 2 marcaje din-

114 Rochie ●●●●

Material necesar
Mărimea 36 38 40 42 44

Lățimea 
materialului

cm
in Material necesar (Metri / yarzi)

Substanță 140 2,20
55 2 ⅜

Prezentarea generală a tiparului
Linia verde a tiparului, foaia A Linia verde a tiparului, foaia A 
Părțile tiparului de la 1 până la 13 Părțile tiparului de la 1 până la 13 
Mărimea 36  Mărimea 36  
Mărimea 38  Mărimea 38  
Mărimea 40  Mărimea 40  
Mărimea 42  Mărimea 42  
Mărimea 44 Mărimea 44 

PLIUL MATERIALULUI

MÂNECI FALSE

Material 140 cm 55’’
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Linia verde a tiparului, foaia A Linia verde a tiparului, foaia A 
Părțile tiparului de la 1 până la 5, de Părțile tiparului de la 1 până la 5, de 
la 14 până la 18 la 14 până la 18 
Mărimea 36  Mărimea 36  
Mărimea 38  Mărimea 38  
Mărimea 40  Mărimea 40  
Mărimea 42  Mărimea 42  
Mărimea 44 Mărimea 44 

Prezentarea generală a tiparului

tre marcajul superior și marcajul 4 la 
distanțe egale între acestea. Prindeți 
cu ace părțile tiparului de material, 
așa cum se arată în dispunerea tipa-
rului. 
Rezerve pentru cusătură și tiv
Cusături și margini 1,5 cm, pentru tiv 
4 cm. 
Tăierea părților tiparului
  1 Față 2x
  2 Spate Panou fustă 2x
  3  Găici 2x
  4 Spate pe un pliu 1x
  5 Spate Panou fustă în pliu 1x
14 Spate Betelie (din care  
2x interior) 4x
15 Spate Betelie   în pliul materialului
     (din care 1x interior) 2x
16 Guler pe un pliu 2x
17 Mânecă 2x
18 Pense mânecă  2x

Interfațarea călcați cu fierul de călcat 
părțile 3, 14 (2x = exterior), 15 (1x = 
exterior) și 16. (Partea stângă a mate-
rialului). 

Asamblare

1Pense:
Coaseți la mașină pensele pe părțile din 

față și călcați-le. 

2Aliniați părțile superioare și panourile 
de fustă la / coaseți la mașină la betelia 

exterioară:
Dispuneți marginile inferioare pe partea 
din față sau din spate. Pentru a face acest 

lucru, coaseți pe ambele părți ale liniei de 
cusătură cu cea mai mare setare a cusăturii. 
Trageți fire pe lățimea marginii beteliei de 
sus și din spate. Înnodați capetele firelor și 
distribuiți uniform lățimea. Dispuneți mar-
ginile panoului fustei superioare din față și 
din spate la lățimea marginii beteliei inferi-
oare din față și din spate. Înnodați firele. 
Distribuiți uniform lățimea. Prindeți cu ace 
și coaseți la mașină părțile de betelie exteri-
oare din față la părțile din față și la panouri-
le fustei din față (cusătura numărul 1 și 2). 
Fixați cu ace și coaseți la mașină părțile ex-
terioare ale beteliei din spate, dreapta pe 
dreapta, pe partea din spate și pe panoul 
fustei din spate (cusătura numărul 3 și 4). 
Călcați rezervele de cusătură în betelie.

3Cusături umeri:
Așezați părțile din față pe partea din 

spate, dreapta pe dreapta. Prindeți cu ace și 
coaseți la mașină cusăturile umerilor 
(cusătură număr 6). Finisați rezervele de 
cusătură și călcați-le.

4Cusături laterale:
Așezați părțile din față pe partea din 

spate, dreapta pe dreapta. Prindeți cu ace și 
coaseți la mașină cusăturile laterale 
(cusătură număr 7), cusăturile beteliei se 
întâlnesc. Finisați rezervele și călcați-le. 

5Betelie interioară:
Coaseți la mașină pe părțile din față și 

din spate ale beteliei cusăturile laterale, căl-
cați rezervele de cusătură. Finisați rezervele 
de-a lungul marginilor lungi. Fixați betelia 
interioară pe betelia exterioară, stânga pe 
stânga, cusăturile laterale sunt una peste 
alta. Liniile de cusătură de pe betelia interi-
oară se aliniază cu cusăturile de îmbinare 
de pe betelia exterioară. Coaseți la mașină 
din exterior în liniile tivului cusăturilor de 
îmbinare, betelia interioară este cusută la 
mașină. Prindeți rezervele împreună la ca-
petele din față ale beteliei.
6Tiv:
Finisați rezerva de tiv, călcați spre interior și 
coaseți lejer manual. 

7 Față Pense:
Coaseți Coaseți betelia pe marginile din 

față, dreapta pe dreapta, împreună 
(cusătură număr 5). Călcați rezervele de 
cusături de atașare a benzii și celelalte mar-
gini lungi ale benzilor în pense. Îndoiți 
părțile din dreapta împreună pe linia de 
pliere, cusătura pe partea îngustă inferio-
ară. Întoarceți pensele, fixați marginile inte-
rioare la 2 mm deasupra cusăturii de îmbin-
are. Coaseți la mașină pensele în linia tivului 
din exterior. 

8Guler:
 Fixați cu ace piesele gulerului, dreapta 

pe dreapta. De-a lungul marginilor guleru-
lui din față și superior, începând și ter-
minând exact la linia de cusătură a margin-
ii din față. Reduceți rezervele de cusătură, 
tăiați în interiorul curbelor. Îndoiți gulerul. 
Coaseți la mașină gulerul exterior la decol-
teu (cusătura numărul 11). Călcați rezervele 
de cusătură în guler. Coaseți gulerul interior 
la cusătura de îmbinare. 

9Pense mâneci / Cusături mâneci:
Fixați cu ace pensele mânecii, dreapta 

pe dreapta, la mânecă, și coaseți la mașină 
(cusătura numărul 12). Călcați rezervele în 
pense. Îndoiți mânecile cu pense în 
jumătate pe lungime, partea dreaptă în in-
terior. Prindeți cu ace și coaseți la mașină 
cusăturile mânecilor (cusătură număr 13). 
Finisați rezervele și călcați-le. Finisați mar-
ginea inferioară a penselor. Călcați pensele 
spre interior de-a lungul liniei de pliere, par-
tea stângă spre interior. Fixați marginea in-
terioară a pensei peste cusătura de atașare 
a benzii și coaseți la mașină din exterior în 
linia tivului cusăturii. Marginea interioară a 
pensei este cusută strâns.

Dispunerea tiparului

În cazul stratului dublu de material, tăiați partea dreaptă în interior.

 Pornire rapidă pentru profesioniști
  1 Pensă
  2  Aliniați părțile superioare și panourile de fustă / 

coaseți la mașină la betelia exterioară
  3 Cusături umeri
  4  Cusături laterale
  5 Betelie interioară
  6 Tiv
  7 Față Pense
  8 Guler
  9 Pense mâneci / Cusături mâneci
 10 Atașați mânecile
 11 Butoniere / Nasturi

10Atașați mânecile:
Atașați mânecile. Rețineți ur-

mătoarele: Pensele transversale 9 ale părții 
din față și mânecilor se întâlnesc. Pensele 
transversale ale mânecilor se întâlnesc cu 
cusătura umărului. Cusătura laterală și 
cusătura mânecii se întâlnesc. Finisați 
rezervele împreună și călcați mânecile.

11Butoniere / Nasturi:
Coaseți butonierele de pe partea din 

față pe dreapta, așa cum se arată, peste 
suportul gulerului și pe lungime pe mar-
ginea din față a tivului. Mărimea butonierei 
depinde de mărimea nasturilor. Coaseți na-
sturi pe partea din față pe stânga. 

Linia albastră a tiparului, foaia B Linia albastră a tiparului, foaia B 
Părțile tiparului de la 1 până la 9 Părțile 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 
Mărimea 46  Mărimea 46  
Mărimea 48 Mărimea 48 

la p. 57
Mărimile 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48

Lungime fustă 78 cm
Mâneci 7/8 

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

Material original: Imprimeu de 
viscoză. 
Notă: La utilizarea materialului ori-
ginal (lățimea materialului 125 cm), 
consumul de material se modifică. 

115 Rochie ●●●●

Material necesar

Prezentarea generală a tiparului

Accesorii: Villene/Pellon G 785.

Tăierea tiparului pe coală
Trasați părțile de tipar de pe foaia ti-
parului. Urmați liniile și detaliile 
pentru stilul 115. Lipiți părțile 7A și 
7B împreună la liniile de alipire. 
Prindeți cu ace părțile tiparului de 
material, așa cum se arată în dispu-
nerea tiparului. 
Rezerve pentru cusătură și tiv
Cusături, margini și tiv 1,5 cm, pen-
tru tiv 4 cm, pentru tivuri mâneci 3 
cm (dispunere laterală).
Tăierea părților tiparului
1 Față 2x
2 Spate pe un pliu 1x
3 Spate Dublură față în față 2x
4 Spate Dublură față în față pe un 
pliu 1x
5  Față Panou fustă cu  

Dublură față în față 2x
6 Spate Panou fustă în pliu 1x
7 Bandă de îmbinare 2x
8 Spate Mânecă 2x
9 Spate Mânecă 2x
Interfațarea Călcați cu fierul de căl-
cat părțile 3 și 4 (partea stângă).

 Pornire rapidă pentru profesioniști
  1 Pensă
  2 Cusături umeri / Dublură față în față
  3 Benzi de îmbinare
  4  Dublură față în față
  5 Cusături mânecă superioară
  6 Coaseți la mașină mânecile
  7 Cusături laterale / Cusături mânecă inferioară
  8 Cusături laterale ale panourilor fustei
  9 Coaseți la mașină fusta pe partea superioară
 10 Tiv / tivuri mânecă

Mărimea 36 38 40 42 44 46 48

Lățimea 
materialului

cm
in Material necesar (Metri / yarzi)

Substanță 140 2,80 2,95
55 3 3 ¼

PLIUL MATERIALULUI

MÂNECI FALSE

Material 140 cm 55’’
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Dispunerea tiparului

În cazul stratului dublu de material, tăiați partea dreaptă în interior. Așezați părțile marcate cu linia întreruptă cu 
partea marcată  în jos.

coaseți la mașină (cusătura numărul 3). 
Finisați rezervele de cusătură și călcați-le. 

6Coaseți la mașină mânecile:
Fixați cu ace și coaseți la mașină 

mânecile pe părțile din față și din spate, 
dreapta pe dreapta, pensele transversale 
4 se întâlnesc, cusătura superioară a 
mânecii se întâlnește cu cusătura umăru-
lui. Finisați rezervele de cusătură împre-
ună și călcați în mâneci. 

7Cusături laterale / Cusături mânecă in-
ferioară:

Așezați partea din față pe partea din 
spate, dreapta pe dreapta, coaseți la 
mașină cusăturile laterale și în continuar-
ea cusăturilor mânecilor inferioare 
(cusătura numărul 5). Lăsați deschis în 
partea dreaptă între marcajele șlițului. 
Reduceți rezervele de cusătură, finisați și 
călcați-le cât mai mult posibil. Continuați 
să călcați rezervele pentru șliț spre interi-
or.

8Cusături laterale ale panourilor fustei:
Așezați panourile fustei din față 

dreapta pe dreapta împreună pe panoul 
fustei din spate, prindeți și coaseți la 
mașină cusăturile laterale (cusătura 
numărul 6). Finisați rezervele de cusătură 
și călcați-le. 

9Coaseți la mașină fusta pe partea su-
perioară:

Finisați marginile dublurii față în față ale 
fustei. Fixați fusta pe partea superioară 
dreapta pe dreapta (cusătura numărul 7), 
cusăturile laterale se întâlnesc. Întoarceți 
dublura față în față spre exterior și fixați 
pe partea superioară. Coaseți la mașină, 
finisați rezervele de cusătură împreună și 
călcați în jos. Rotiți dublura față în față 
spre interior, călcați marginea.

10Tiv / tivuri mânecă:
Așezați din nou sub dublura față în 

față. Finisați rezerva de tiv, călcați spre in-
terior și coaseți lejer manual. Așezați din 
nou dublura față în față către interior, 
coaseți manual pe rezerva tivului. Finisați 
rezervele tivurilor mânecilor, călcați spre 
interior și coaseți lejer manual.

Linia albastră a tiparului, foaia D Linia albastră a tiparului, foaia D 
Părțile tiparului de la 1 până la 7 și 10Părțile tiparului de la 1 până la 7 și 10  
Mărimea 36  Mărimea 36  
Mărimea 38  Mărimea 38  
Mărimea 40  Mărimea 40  
Mărimea 42  Mărimea 42  
Mărimea 44 Mărimea 44 
Mărimea 46  Mărimea 46  
Mărimea 48 Mărimea 48 

la p. 12
Mărimile 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48

Lungime fustă 78 cm

Material și accesorii 
Material recomandat: Materiale 
ușoare și fluide pentru rochii. 
Material original: Imprimeu de 
viscoză. 
Notă: La utilizarea materialului ori-
ginal (lățimea materialului 135 cm), 
consumul de material se modifică. 

Accesorii: Villene/Pellon G 785.

116 Rochie ●●●●

Material necesar

Prezentarea generală a tiparului

Tăierea tiparului pe coală
Trasați părțile de tipar de pe foaia ti-
parului. Urmați liniile și detaliile 
pentru stilul 116. Lipiți părțile 7A și 
7B împreună la liniile de alipire. 
Prindeți cu ace părțile tiparului de 
material, așa cum se arată în dispu-
nerea tiparului. 
Rezerve pentru cusătură și tiv
Cusături și margini 1,5 cm, pentru 
tiv 4 cm.
Tăierea părților tiparului
 1 Față 2x
 2 Spate pe un pliu 1x
 3 Spate Dublură față în față 2x
 4 Spate Dublură față în față pe un 
pliu 1x
 5  Față Panou fustă cu  

Dublură față în față 2x
 6 Spate Panou fustă în pliu 1x
 7 Bandă de îmbinare 2x
10 Pense mânecă 2x
Interfațarea Călcați cu fierul de căl-
cat părțile 3, 4 și 10 (partea stângă).

Asamblare

1Pense:
Coaseți la mașină pe părțile din față, 

din spate, panourile fustei din față și din 
spate și călcați la mijloc. 

2Cusătură umeri / Dublură față în față:
Așezați partea din față pe partea din 

spate, dreapta pe dreapta, prindeți cu 
ace și coaseți la mașină cusăturile umeril-

 Pornire rapidă pentru profesioniști
  1 Pensă
  2 Cusături umeri / Dublură față în față
  3 Benzi de îmbinare
  4  Dublură față în față
  5 Cusături laterale
  6 Pense mânecă
  7 Cusături laterale ale panourilor fustei
  8 Coaseți la mașină fusta pe partea superioară
  9 Tiv

or (cusătură număr 1). Finisați rezervele 
de cusătură și călcați-le. Coaseți cusături-
le umerilor și pe dublura față în față 
(cusătură număr 2). Călcați rezervele de 
cusătură separat.

3Benzi de îmbinare:
Îndoiți fiecare bucată de bandă de îm-

binare pe lungime, cu partea dreaptă în 
interior. Coaseți partea lungă și cea în-
gustă împreună. Reduceți rezervele de 
cusătură, tăiați în diagonală la colțuri. În-
toarceți banda de îmbinare, călcați mar-
ginile. Banda deschisă se fixează așa cum 
este indicat pe părțile din față, benzile se 
află pe parte, rezervele una peste alta, 
cusătura îndreptată în jos.

4Dublură față în față:
Coaseți dublura față în față pe mar-

ginile din față, și prindeți și coaseți la 
mașină marginile decolteului, cusăturile 
umerilor se întâlnesc, benzile sunt prinse. 
Reduceți rezervele de cusătură și tăiați în 
interiorul curbelor. Așezați dublura față 
în față în sus sau în față și 
coaseți la mașină îngust pe rezerve, a se 
consulta „Cum se face” - Coasere dublură 
față în față pe rezerve - din Glosar. Rotiți 
dublura față în față spre interior, călcați 
marginea. Finisați marginea interioară a 
dublurii față în față și coaseți manual pe 
rezervele cusăturilor umerilor. Fixați 
dublura față în față pe marginea inferio-
ară.

5Cusături laterale:
Așezați partea din față pe partea din 

spate, dreapta pe dreapta, coaseți la 
mașină cusăturile laterale (cusătura 
numărul 5). Lăsați deschis în partea 
dreaptă între marcajele șlițului. Reduceți 
rezervele de cusătură, finisați și călcați-le 
cât mai mult posibil. Continuați să călcați 
rezervele pentru șliț spre interior. 

6Pense mânecă:
Îndoiți pensele în jumătate pe lun-

gime, partea dreaptă în interior. Coaseți 
părțile înguste împreună, călcați rezerve-
le. Îndoiți pensele în jumătate de-a lun-
gul liniei de pliere, fixați marginile pense-
lor deschise, partea stângă în interior. 
Fixați cu ace și coaseți la mașină pensele 
împreună, dreapta pe stânga, pe mâneci, 
pensele transversale 4 se întâlnesc, pen-
sa transversală superioară se întâlnește 
cu cusătura umărului. Finalizați rezervele 
de cusătură. Întoarceți pensa către exteri-
or și fixați cu o clemă la cusătura umăru-
lui și la cusăturile laterale. Călcați margin-
ile. 

7Cusături laterale ale panourilor fustei:
Așezați panourile fustei din față 

dreapta pe dreapta împreună pe panoul 
fustei din spate, prindeți și coaseți la 
mașină cusăturile laterale (cusătura 
numărul 6). Finisați rezervele de cusătură 
și călcați-le. 

8Coaseți la mașină fusta pe partea su-
perioară:

Finisați marginile dublurii față în față ale 
fustei. Fixați fusta pe partea superioară 
dreapta pe dreapta (cusătura numărul 7), 
cusăturile laterale se întâlnesc. Întoarceți 
dublura față în față spre exterior și fixați 
pe partea superioară. Coaseți la mașină, 
finisați rezervele de cusătură împreună și 
călcați în jos. Rotiți dublura față în față 
spre interior, călcați marginea.

9Tiv:
Așezați din nou sub dublura față în 

față. Finisați rezerva de tiv, călcați spre in-
terior și coaseți lejer manual. Așezați din 
nou dublura față în față către interior, 
coaseți manual pe rezerva tivului. 

Mărimea 36 38 40 42 44 46 48

Lățimea 
materialului

cm
in Material necesar (Metri / yarzi)

Substanță 140 2,95 3,05
55 3 ¼ 3 ⅜

Asamblare

1Pense:
Coaseți la mașină pe părțile din față, 

din spate, panourile fustei din față și din 
spate și călcați la mijloc. 

2Cusătură umeri / Dublură față în față:
Așezați partea din față pe partea din 

spate, dreapta pe dreapta, prindeți cu 
ace și coaseți la mașină cusăturile umeril-
or (cusătură număr 1). Finisați rezervele 
de cusătură și călcați-le. Coaseți cusături-
le umerilor și pe dublura față în față 
(cusătură număr 2). Călcați rezervele de 
cusătură separat.

3Benzi de îmbinare:
Îndoiți fiecare bucată de bandă de îm-

binare pe lungime, cu partea dreaptă în 
interior. Coaseți partea lungă și cea în-
gustă împreună. Reduceți rezervele de 
cusătură, tăiați în diagonală la colțuri. În-
toarceți banda de îmbinare, călcați mar-
ginile. Banda deschisă se fixează așa cum 
este indicat pe părțile din față, benzile se 
află pe parte, rezervele una peste alta, 
cusătura îndreptată în jos.

4Dublură față în față:
Coaseți dublura față în față pe mar-

ginile din față, și prindeți și coaseți la 
mașină marginile decolteului, cusăturile 
umerilor se întâlnesc, benzile sunt prinse. 
Reduceți rezervele de cusătură și tăiați în 
interiorul curbelor. Așezați dublura față 
în față în sus sau în față și 
coaseți la mașină îngust pe rezerve, a se 
consulta „Cum se face” - Coasere dublură 
față în față pe rezerve - din Glosar. Rotiți 
dublura față în față spre interior, călcați 
marginea. Finisați marginea interioară a 
dublurii față în față și coaseți manual pe 
rezervele cusăturilor umerilor. Fixați 
dublura față în față pe marginea inferio-
ară.

5Cusături mânecă superioară:
Coaseți Dispuneți mânecile, dreapta 

pe dreapta, pe mânecile din spate, 
prindeți cusătura superioară a mânecii și 

PLIUL MATERIALULUI

MÂNECI FALSE

Material 140 cm 55’’
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Dispunerea tiparului

În cazul stratului dublu de material, tăiați partea 
dreaptă în interior. Așezați părțile marcate cu linia între-
ruptă cu partea marcată  în jos.

Prezentarea generală a tiparului
Linia neagră a tiparului, foaia B Linia neagră a tiparului, foaia B 
Părțile tiparului de la 21 până la 27 Părțile tiparului de la 21 până la 27 
Mărimea 34  Mărimea 34  
Mărimea 36  Mărimea 36  
Mărimea 38  Mărimea 38  
Mărimea 40  Mărimea 40  
Mărimea 42 Mărimea 42 

Sacou sport A de la pagina 54/55
Rochia B cu betelie de la pagina 41
Mărimile 34, 36, 38, 40, 42

Lungime fustă 56 cm

Material și accesorii 
Material recomandat: Materiale pen-
tru rochii, cu ceva volum. 
Material original A: Bouclé, B: Do-
bby (țesătură dublă). A, B: Căptu-
șeală. 

Accesorii A, B: Banda de formare 
Villene/Pellon.  
1 Cusătura deschiderii pentru fer-
moar, 60 cm lungime și picioruș 
presor special. Exclusiv pentru A: 2 
nasturi. Exclusiv pentru B (pentru 
betelie): Bandă elastică, 2,5 cm lăți-
me, Mărimea 34, 36: 0,65 m, Mări-
mea 38: 0,70 m, Mărimea 40: 0,75 m, 
Mărimea 42: 0,80 m. 1 Bucle curea, 
Lățimea gulerului 2,5 cm.

Tăierea tiparului pe coală
Trasați părțile de tipar de pe foaia ti-
parului. Prindeți cu ace părțile tipa-
rului de material, așa cum se arată 
în dispunerea tiparului. Desenați 
părțile a și b direct pe material. 
Rezerve pentru cusătură și tiv
Cusături și margini 1,5 cm, pentru 
tiv 4 cm. Pentru părțile a și b, rezer-
vele de cusătură sunt incluse în mă-
surători. Tăiați părțile de căptușeală 
cu o lățime de rezerve pentru cusă-
tură și tiv de 1,5 cm.

117 A, B Rochie ●●●●

Material necesar

Măsurătorile de tăiere pentru a, b

A

B

Tăierea părților tiparului
Material A, B
21 Central Față pe un pliu 1x
22 Lateral Față 2x
23 Central Parte din spate 2x
24  Lateral Parte din spate 2x
25 Lateral pensă 2x
26  Față Panou fustă în pliu 1x
27 Spate Panou fustă 2x
  a Clapă 2x
Căptușeală A, B
  b Benzi dublură  / Gaura mânecii 2x
precum și părțile de la 21 la 24, 26 și 27.
Bandă de formare Villene/Pellon 
călcați pe rezervele marginilor de-
colteului și ale mânecilor din față și 
spate (partea stângă a materialului).

Asamblare
Rochie A:

1Pense:
Coaseți la mașină pensele pe panouri-

le fustei și pe părțile din spate și călcați 
central. 

2Cusături umeri:
Coaseți la mașină cusăturile umerilor 

pe părțile din față și din spate (cusătura 
numărul 1 și 2). Călcați rezervele de 
cusătură separat.

3Cusături laterale:
Coaseți la mașină cusăturile laterale 

pe părțile din față și din spate, cusătura 
numărul 3. Călcați rezervele separat.

4Lateral Pense:
Lateral Îndoiți pensele în jumătate 

de-a lungul liniei de pliere și călcați, par-
tea stângă în interior. Fixați marginile 
penselor deschise împreună și întinse pe 
partea din față laterală începând cu 
cusătura numărul 4, coaseți la mașină 
continuu pe partea laterală din spate 
până la cusătura numărul 5, marcajul 
umărului de pe pensă se întâlnește cu 
cusătura umărului. Prindeți pensele pe 
părțile laterale. 

5Părți laterale cu pense / Față Pensă:
Lateral Coaseți la mașină părțile din 

față și din spate cu pense, dreapta pe 
dreapta, la marginile laterale ale părților 
din față și din spate, pensele sunt interca-
late, se întâlnesc cu cusăturile umerilor. 
Pe părțile din spate, coaseți la mașină ex-
act până la colț la cusătura numărul 6. 
Călcați rezervele de cusătură în părțile 
din față și din spate. Fixați cu ace margin-
ile inferioare ale părților din față laterale, 
dreapta pe dreapta, pe marginile părții 
din față înclinate, fixați capetele penselor, 
fixați cu ace și coaseți la mașină pensele 
consecutiv. Călcați rezervele în jos. Rotiți 
Coaseți la mașină cusăturile laterale de la 
partea de jos până la colț, pliați din nou 
rezervele cusăturilor în sus. Călcați 
rezervele separat.

6Clape decorative:
Îndoiți clapele în jumătate pe lun-

gime, partea dreaptă în interior. Coaseți 
la mașină părțile înguste. Reduceți 
rezervele, tăiați în diagonală la colțuri. În-
doiți, călcați clapele. Tăiați rezervele mar-
ginilor deschise la o lățime de 7 mm și fin-
isați. Fixați clapele în partea din față a 
fustei, clapele îndreptate în jos. Coaseți 
clapele, securizați capetele cusăturilor. 
Puneți clapele în sus. Lateral Coaseți la 
mașină marginile păstrând margini în-
guste. Coaseți un nasture decorativ prin 
toate straturile din mijlocul clapei.

7Cusături laterale:
Coaseți la mașină cusăturile laterale 

pe panourile fustei. Călcați rezervele de 
cusătură separat. 

8Cusătură betelie:
Coaseți fusta în partea de sus, cusă-

turile laterale se întâlnesc. Călcați 
rezervele în sus. 

9Cusătura deschiderii pentru fer-
moarul șlițului:

Coaseți fermoarul la marginile șlițului din 

 Pornire rapidă pentru profesioniști
  1 Pensă
  2 Cusături umeri
  3 Cusături laterale
  4  Lateral Pense
  5  Părți laterale cu pense / Față Pensă
  6 Clape decorative
  7 Cusături laterale
  8 Cusătură betelie
  9 Cusătura deschiderii pentru fermoarul șlițului
 10 Asamblarea căptușelii
 11 Atașarea căptușelii mânecilor
 12 Mâneci
 13 Tiv
 14 Betelie

Mărimea 34 36 38 40 42 Lățime 
pentru toate 
mărimile 
(cm / in)

Lungime (cm / ins)

a 13
5⅛

9
3½

b 46
18⅛

47,5
18¾

49
19¼

50,5
19⅞

52
20½

4
1½

Mărimea 34 36 38 40 42

Lățimea 
materialului

cm
in Material necesar (Metri / yarzi)

AB Substanță 140 1,55
55 1 ¾

AB Căptușeală 140 1,35
55 1 ½

spate, a se consulta „Cum se face” - 
Cusătură fermoar ascuns - din Glosar, 
dinții încep de la decolteul marcat. 
Lungimea Cusătură centrală de jos până 
la deschiderea pentru fermoarul șlițului. 
Călcați rezervele separat. 

10Asamblarea căptușelii:
Coaseți la mașină și călcați pensele 

și cusăturile de pe căptușeală așa cum ați 
face pe materialul exterior; nu există 
pensă laterală. Lungimea Cusătură cen-
trală de jos până la marcajele șlițului. Căl-
cați rezervele de cusătură separat. 

11Atașarea căptușelii mânecilor:
Prindeți căptușeala de decupajele 

decolteului, dreapta pe dreapta. 
Lungimea Îndoiți marginile căptușelii cu 
5 mm înainte de linia de cusătură mar-
cată și fixați cu ace la linia decolteului. 
Așezați rezervele de șliț în exterior cu 
benzile cu fermoar la decolteu. Coaseți la 
mașină de-a lungul marginii decolteului. 
Reduceți rezervele de cusătură, tăiați 
de-a lungul curbelor. Călcați rezervele de 
cusătură de la decolteu în căptușeală, 
coaseți îngust lângă cusătură pe rezerve, 
a se consulta „Cum se face” - Coasere 
dublură față în față pe rezerve - din Glo-
sar. căptușeala spre interior, călcați mar-
ginea. Lungimea Coaseți marginile șlițu-
lui căptușelii la benzile deschiderii pentru 
fermoar. Prindeți căptușeala la marginile 
mânecilor.

12Mâneci:
Tăiați rezervele de cusătură de la 

mâneci la o lățime de 1 cm. Îndoiți ben-
zile în jumătate pe lungime, și călcați. Fix-
ați banda dublă de marginea mânecilor 
(marginile deschise pe marginea rezervei 
de cusătură), pliați înapoi capetele benzii 
la cusătura laterală. Coaseți la mașină 
benzi la 1 cm lățime. Reduceți rezerva de 
cusătură, tăiați de-a lungul curbelor. În-
toarceți benzile către interior, călcați și 
prindeți. Coaseți mânecile cu o lățime de 
5 mm, prindeți banda dublurii.

13Tiv:
Finisați rezerva de tiv, călcați spre 

interior și coaseți lejer manual. Pe fusta 
de căptușeală, mai întâi călcați rezerva 
pentru tiv 1,5 cm, apoi 2 cm lățime în in-
terior și coaseți. Așadar, fusta de căp-
tușeală va fi cu 2 cm mai scurtă decât fus-
ta.
Rochie B 
Rochia B nu are nasture pe clapă. Rochia 
B vine cu o betelie. 

14Betelie:
Așezați capetele benzii elastice în 

jurul clemelor de închidere și fixați. După 
verificare, coaseți capetele la locul lor.

PLIUL MATERIALULUI

MÂNECI FALSE

Material 140 cm 55’’
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Dispunerile tiparului

În cazul stratului dublu de material, tăiați partea dreaptă în interior. Așezați părțile marcate cu linia întreruptă cu 
partea marcată  în jos.

Linia verde a tiparului, foaia D Linia verde a tiparului, foaia D 
Părțile tiparului de la 1 până la 7 Părțile tiparului de la 1 până la 7 
Mărimea 36  Mărimea 36  
Mărimea 38  Mărimea 38  
Mărimea 40  Mărimea 40  
Mărimea 42  Mărimea 42  
Mărimea 44 Mărimea 44 
Mărimea 46  Mărimea 46  
Mărimea 48 Mărimea 48 

la p. 56
Mărimile 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48

Lungimea spatelui aproximativ 78 cm

Material și accesorii 
Material recomandat: Material pen-
tru bluze. 

Material original: Amestec de 
viscoză. 

118 Bluză ●●●●

Material necesar

Măsurătorile de tăiere pentru a, b

Prezentarea generală a tiparului

Mărimea 36 38 40 42 44 46 48 Lățime 
pentru toate 
mărimile 
(cm / in)

Lungime (cm / ins)

a 103
40½

7
2¾

b 28
11

4
1½

Accesorii: Villene/Pellon G 785. 9 
nasturi.

Tăierea tiparului pe coală
Decupați pentru mărimea dorită. Li-
niile de cusătură în partea 1 se apli-
că Mărimii 36. Pentru celelalte mă-
rimi, trasați marcajul superior la 
aceeași distanță de marginea supe-
rioară precum pentru Mărimea 36. 
Marcajul de jos este la fel pentru 
toate mărimile în același loc. Ampla-
sați celelalte marcaje la distanțe 
egale între acestea. Liniile de cusă-
tură în partea 5 se aplică Mărimii 36. 
Pentru celelalte mărimi, mutați în 
mod corespunzător marcajul liniilor 
de cusătură. Prindeți cu ace părțile 
tiparului de material, așa cum se 
arată în dispunerea tiparului. Dese-
nați părțile a și b direct pe material. 
Rezerve pentru cusătură și tiv
Cusături, margini și tivuri 1,5 cm. 

Pentru părțile a și b, rezervele sunt 
incluse în măsurători.
Tăierea părților tiparului
1 Parte din față cu Dublură față în 
față 2x
2 Spate pe un pliu 1x
3  Spate Bridă în pliu 2x

4 Mânecă 2x
5 Manșetă 2x
6 Guler pe un pliu  2x
7  Guler pe un pliu 2x
a  Bandă de îmbinare 2x 
b Buclă 1x

Dispunerea tiparului

În cazul stratului dublu de material, tăiați partea dreaptă în interior.
În cele din urmă, tăiați partea a din materialul rămas desfăcut.

 Pornire rapidă pentru profesioniști
  1 Pensă
  2 Tiv
  3  Dublură față în față
  4  Spate Bridă
  5 Guler
  6 Cusături laterale
  7 Manșetă
  8 Bucle
  9 Aliniați mânecile / Cusătura mânecilor
 10 Manșetă la mânecă
 11 Atașați mânecile, prinse
 12 Bandă 
 13 Butoniere / Nasturi

Interfațarea Călcați cu fierul de căl-
cat părțile 5, 6 și 7 (partea stângă).

Asamblare

1Pense:
Coaseți la mașină pensele pe părțile 

din față și călcați-le.

2Tiv:
Călcați rezerva pentru tiv pe părțile 

din față și din spate către interior, în-
toarceți și coaseți. 

3 Dublură față în față
Pe părțile din față, tăiați rezerva de 

cusătură la marginea din față. Față în față 
Călcați dublura părților din față mai întâi 
de-a lungul liniei de pliere, apoi călcați 
spre interior de-a lungul liniei de pliere, 
prindeți și coaseți așa cum se indică.

4Spate Bridă:
Prindeți cu ace o bridă, dreapta pe 

dreapta, cealaltă bridă din interior, dreap-
ta pe stânga, pe marginea superioară a 
părții din spate și coaseți la mașină 
(cusătura numărul 1), partea din spate 
este intercalată. Puneți  brida în sus, căl-
cați cusătura și coaseți îngust. Coaseți la 
mașină brida exterioară la marginea 
părții din față, dreapta pe dreapta 
(cusătura numărul 2). Călcați rezervele de 
cusătură în bridă. Prindeți brida interio-
ară peste cusăturile de îmbinare, pliate 
către interior. Coaseți îngust cusăturile de 
îmbinare din exterior, inclusiv brida inte-
rioară. Coaseți  Fixați marginile bridei îm-
preună. 

5Guler:
Coaseți părțile drepte ale gulerului 

împreună, lăsând marginea de cusătură 
deschisă. Reduceți rezervele de cusătură, 
tăiați în diagonală la colțuri. Îndoiți și căl-
cați gulerul. îngust restul marginilor gul-
erului. Îndoiți marginile de cusătură ale 
gulerului împreună până la marginea su-
perioară a părții exterioare (cusătură 

număr 3). Pe pliul interior, călcați rezerva 
marginii inferioare spre partea stângă a 
materialului. Fixați părțile pliului pe par-
tea dreaptă împreună, gulerul este prins 
între ele. Coaseți la mașină de-a lungul 
marginii superioare și din față, începând 
și terminând la cusătura de îmbinare. Re-
duceți rezervele de cusătură. Întoarceți 
pliul, amplasați gulerul în sus, călcați. 
Coaseți la mașină pliul exterior la margin-
ea decolteului, dreapta pe dreapta 
(cusătura numărul 4). Reduceți rezervele 
de cusătură și călcați în pliu. Fixați gulerul 
interior pe cusătura de îmbinare. Coaseți 
îngust pliul din exterior, strângând mar-
ginea interioară.

6Cusături laterale:
Coaseți la mașină îngust cusătura lat-

erală până la marcajul șlițului (cusătura 
numărul 5). Finisați rezervele de cusătură 
și călcați-le, călcați rezervele de șliț către 
interior și coaseți, coaseți în cruce la 
capătul șlițului. 

7Manșetă:
Îndoiți manșetele de-a lungul liniei de 

pliere, partea dreaptă în interior. Tăiați 
Coaseți la mașină marginile împreună. 
rezervele laterale. Întoarceți și călcați 
manșeta. Coaseți în cruce o butonieră, 
așa cum se indică.

8Bucle:
Îndoiți benzile pentru bucle în 

jumătate pe lungime, partea dreaptă în 
interior. Coaseți la mașină la 1 cm de la 
marginea pliului. Reduceți rezervele, în-
toarceți bucla și prindeți cu ace buclele 
așa cum se indică, pe manșete, bucla se 
îndreaptă către marginea pliului, rezerva 
se îndreaptă către marginea deschisă a 
manșetei. Coaseți buclele, pliați-le în sus 
și fixați-le până la marginile deschise ale 
manșetei. 

9Aliniați mânecile / Cusătura mâne-
cilor:

Pentru a alinia marginea inferioară a 
mânecii, coaseți la o distanță de 1,7 și 1,2 
cm, la cea mai mare setare a cusăturii. 
Lăsați firele lungi, nu strângeți încă firele 
inferioare. Îndoiți mânecile în jumătate 
pe lungime, partea dreaptă în interior. 
Coaseți la mașină cusăturile mânecilor, 
finisați rezervele de cusătură și călcați-le 
una peste cealaltă.

10Manșetă la mânecă:
Așezați capătul din față al manșetei 

peste capătul din spate al manșetei, alin-
iindu-le cu linia de amplasare și știftul la 
rezerve. La marginea inferioară a mâne-
cii, strângeți firele inferioare la lățimea 
manșetei, distribuiți uniform lățimea. Fix-
ați cu ace manșetele, dreapta pe dreapta, 
la marginile inferioare ale mâneci, și coa-
seți la mașină (cusătura numărul 8). Fin-
isați rezervele împreună și călcați cu 
mânecile. Coaseți un nasture care să se 

Mărimea 36 38 40 42 44 46 48

Lățimea 
materialului

cm
in Material necesar (Metri / yarzi)

Substanță 140 2,05 2,15
55 2 ¼ 2 ⅜

PLIUL MATERIALULUI

PLIUL MATERIALULUI

MÂNECI FALSE

MÂNECI FALSE

Material A+B 140 cm 55’’

Căptușeală A+B 140 cm 55’’

PLIUL MATERIALULUI

MÂNECI FALSE

Material 140 cm 55’’
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potrivească cu butonierele.

11Atașați mânecile, prinse:
Atașați mânecile, prinse, pensele 

transversale 7 ale mânecii și părții din față 
se întâlnesc, pensa transversală a mânecii 
și marcajul bridei umărului se întâlnesc, 
cusătura mânecii și cusătura laterală se 
întâlnesc. Finisați rezervele de cusătură 
împreună și călcați cu mânecile.

12Banda:
Îndoiți banda în jumătate pe lun-

gime, partea dreaptă în interior. Coaseți 
la mașină marginile la o lățime de 1 cm, 
lăsând o mică deschidere pentru în-

toarcere. Tăiați rezervele la colțuri într-un 
unghi, întoarceți banda și călcați-o. Coa-
seți deschiderea la mână. Trageți banda 
prin bucle.

13Nasturi / Butoniere:
Coaseți pe lungime pe partea din 

față dreaptă și pe butoniere, în cruce pe 
capătul drept al pliului, mărimea depinde 
de mărimea nasturii. Coaseți nasturi po-
triviți pe partea din față din stânga și 
capătul pliului din stânga. 

Prezentarea generală a tiparului
Linia neagră a tiparului, foaia C Linia neagră a tiparului, foaia C 
Părțile tiparului de la 21 până la 28 Părțile 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. 13
Mărimile 36, 38, 40, 42, 44

Lungimea spatelui aproximativ 64 cm

Material și accesorii 
Material recomandat: Material pen-
tru bluze, cu ceva volum. 
Material original: Bumbac Seersuc-
ker Vichy. 
Accesorii: Villene/Pellon G 785. 3 
Capse pentru coasere. Elastic, 1 
cm lățime, Mărimea 36: 0,60 m, Mă-
rimea 38, 40: 0,65 m, Mărimea 42, 
44: 0,70 m lungime.

Tăierea tiparului pe coală
Trasați părțile de tipar de pe foaia ti-
parului. Prindeți cu ace părțile tipa-

119 Bluză ●●●●

Material necesar

rului de material, așa cum se arată 
în dispunerea tiparului. 

Rezerve pentru cusătură și tiv
Cusături, margini și tivuri 1,5 cm. 
Tăierea părților tiparului
21 Față 2x
22 Spate pe un pliu 1x
23  Spate Bridă în pliu 1x
24 Față Peplum 2x

25 Spate Peplum în pliul materialu-
lui 1x
26 Față Dublură față în față 2x
27 Spate Dublură față în față pe un 
pliu 1x
28 Mânecă 2x
Interfațarea Călcați cu fierul de căl-
cat părțile 26 și 27 (partea stângă).

Dispunerea tiparului

În cazul stratului dublu de material, tăiați partea dreaptă în interior.
Așezați părțile Părțile marcate cu scris în jos.

 Pornire rapidă pentru profesioniști
  1 Bridă
  2 Cusături umeri
  3 Dublură față în față
  4  Pense
  5 Cusături laterale
  6 Pliuri / Aliniere
  7 Peplum
  8 Tiv
  9 Cusătura mânecii
 10 Tiv mânecă/elastic
 11 Atașați mânecile
 12 Capse

Asamblare

1Bridă:
Lungimea Coaseți la mașină brida, 

dreapta pe dreapta, până la marginea su-
perioară a părții din spate (cusătura 
numărul 1). Finisați rezervele de cusătură 
împreună și călcați în bridă. 

2Cusături umeri:
Așezați partea din față pe partea din 

spate, dreapta pe dreapta. Coaseți la 
mașină cusăturile umerilor (cusătura 
numărul 2), păstrând marginile umărului 
pe spate. Finisați rezervele de cusătură 
împreună și călcați în bridă. Coaseți cusă-
turile umerilor pe dublură (cusătura 
numărul 3). Călcați rezervele separat. Fin-
isați marginea interioară a dublurii față în 
față.

3Dublură față în față:
Fixați cu ace dublura pe partea superi-

oară, dreapta pe dreapta, și coaseți de-a 
lungul marginilor înclinate din față și ale 
marginii decolteului Reduceți rezervele 
de cusătură, tăiați de-a lungul curbelor. 
Așezați dublura în față sau în sus și coa-
seți la mașină îngust pe rezervele de 
cusătură, a se consulta „Cum se face” - 
Coasere dublură față în față pe rezerve - 
din Glosar. Rotiți dublura față în față spre 
interior, călcați marginea. Fixați rezervele 
de la capetele dublurii pe marginile părții 
din față inferioare. Coaseți marginea inte-
rioară a dublurii la cusăturile umerilor. 

4Pense:
Coaseți pensele în peplum din spate 

și călcați în centru spate. 

5Cusături laterale:
Prindeți cu ace și coaseți la mașină 

cusăturile laterale la peplum (cusătura 
numărul 5). Prindeți cu ace și coaseți la 
mașină cusăturile laterale de pe partea 

superioară până la linia cusăturii de la 
mâneci (cusătura numărul 4). Fixați cape-
tele cusăturii prin tehnica punct în urma 
acului. Finisați rezervele de cusătură și 
călcați-le.

6Pliuri / Aliniere:
Așezați pliurile în direcția săgeții de pe 

părțile din față și fixați-le pe marginea de 
jos. Aliniați marginea inferioară pe partea 
din față și pe partea din spate între aster-
iscuri. Pentru a face acest lucru, coaseți cu 
cea mai mare setare a cusăturii. Strângeți 
firele la lățimea dintre liniile de pliere ale 
marginii superioare a peplumului (cusă-
turile laterale ale peplumului și ale părții 
superioare se întâlnesc). Înnodați firele. 
Distribuiți uniform lățimea.

7Peplum:
Fixați cu ace peplumul, dreapta pe 

dreapta, pe marginile superioare de jos 
(cusătura numărul 6). Așezați Marginile 
părții superioare încep și se termină la li-
niile de pliere - dublură, cusăturile later-
ale se întâlnesc. La marginea superioară a 
peplumului, tăiați rezervele de-a lungul 
liniei de pliere până la linia cusăturii. În-
doiți dublurile tăiate către exterior de-a 
lungul liniei de pliere, partea dreaptă 
spre interior. Fixați rezervele. Fixați pep-
lumul. Finisați rezervele de cusătură îm-
preună și călcați în jos. Rotiți dublurile 
față în față spre interior, călcați marginile. 

8Tiv:
Așezați din nou dublurile pe tiv în față. 

Călcați tivul către interior, pliați și coaseți 
la mașină strâns. Puneți din nou dublura 
în interior și coaseți rezerva tivului. 

9Cusături mânecă:
Îndoiți mânecile în jumătate pe lun-

gime, partea dreaptă în interior. Prindeți 
cu ace și coaseți la mașină cusăturile 
mânecilor (cusătură număr 7). Finisați 
rezervele de cusătură și călcați-le.

10Tiv mânecă / elastic:
Finisați rezervele de pe dublurile 

tivului mânecilor. Călcați și prindeți 
dublura tivului mânecii către interior la 
pliul tivului, partea stângă spre interior. 
Coaseți banda de elastic, așa cum se in-
dică, lăsând o mică deschidere pentru 
elastic la cusătura mânecii. Tăiați 2 părți 
egale din banda de elastic, 2x pentru 
Mărimea 36: 0,30 m, Mărimea 38: 0,31 m, 
Mărimea 40: 0,32 m, Mărimea 42: 0,33 m, 
Mărimea 44: 0,34 m lungime. Introduceți 
banda de elastic în tubulatură folosind 
un ac de siguranță. Coaseți capetele ben-
zii elastice la 1 cm lățime. Coaseți deschi-
derea.

11Atașați mânecile:
Atașați corect mânecile, re-

spectând următoarele puncte: Pensele 
transversale 8 ale mânecii și părții din față 
se întâlnesc. Cusătura laterală se întâl-
nește cu cusătura mânecii. Pensele trans-
versale ale mânecilor se întâlnesc cu 
cusătura umărului. Finisați rezervele îm-
preună și călcați în mâneci. 

12Capse:
Așezați partea din față dreaptă, 

centru pe centru, pe partea din față 
stângă, cusăturile peplum sunt în succe-
siune. Coaseți pe partea din față dreapta, 
așa cum se indică, o dublură cu parte su-
perioară de capsă, străpungeți cu ochiuri 
uniforme în exterior, coaseți partea inferi-
oară a capsei pe partea din față stânga. 
Pe partea exterioară a părții din față stân-
ga, coaseți o parte inferioară de capsă la 
partea din față din dreapta, coaseți par-
tea de jos pe interiorul părții din față din 
dreapta, dar nu perforați spre exterior. Pe 
partea dreaptă a liniei decolteului, așa 
cum se indică, coaseți partea superioară 
a capsei, străpungeți în exterior cu ochi-
uri uniforme, partea de jos a capsei 
corespunde cu partea din față stânga. 
Coaseți marginea decolteului.

Mărimea 36 38 40 42 44

Lățimea 
materialului

cm
in Material necesar (Metri / yarzi)

Substanță 140 1,70
55 1 ⅞

la p. 32
Mărimile 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48

Lungimea spatelui aproximativ 68 cm

120 Cămașă ●●●●

Material și accesorii 
Material recomandat: Material de 
tip jerseu. Folosiți numai țesături 
de jerseu cu elastan.  

Material original: Jerseu cu elas-
tan.  
Accesorii: Bandă de elastic, 1 cm 
lățime: 1,35 m. Ac dublu.

Tăierea tiparului pe coală
Trasați părțile de tipar de pe foaia ti-
parului. Urmați liniile și detaliile 
pentru stilul 120. Liniile de cusătură 

Material necesar
Mărimea 36 38 40 42 44 46 48

Lățimea 
materialului

cm
in Material necesar (Metri / yarzi)

Substanță 140 1,55 1,65
55 1 ¾ 1 ¾

PLIUL MATERIALULUI

MÂNECI FALSE

Material 140 cm 55’’
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Prezentarea generală a tiparului
Linia albastră a tiparului, foaia D Linia albastră a tiparului, foaia D 
Părțile tiparului de la 1 până la 3 Părțile tiparului de la 1 până la 3 
Mărimea 36  Mărimea 36  
Mărimea 38  Mărimea 38  
Mărimea 40  Mărimea 40  
Mărimea 42  Mărimea 42  
Mărimea 44 Mărimea 44 
Mărimea 46  Mărimea 46  
Mărimea 48 Mărimea 48 

Măsurătorile de tăiere pentru a

din părțile 1 și 2 se aplică Mărimii 
36. Pentru celelalte mărimi, liniile 
corespund liniilor de cusătură, la fel 
precum pentru Mărimea 36. Prindeți 
cu ace părțile tiparului de material, 
așa cum se arată în dispunerea tipa-
rului. Desenați partea a direct pe 
material. 
Rezerve pentru cusătură și tiv
Cusături, margini, tivuri și tivuri mâ-
necă 1,5 cm. Pentru partea a, rezer-
vele sunt incluse în măsurători.

Tăierea părților tiparului
1 Față pe un pliu 1x
2 Spate pe un pliu 1x
3  Mânecă 2x
a Guler 1x

Asamblare
Notă: Pentru țesături elastice, coaseți 
cusăturile cu o cusătură specială elastică 
sau cu o cusătură în zigzag îngustă. Coa-
seți tivul și tivul mânecilor cu un ac du-

blu pentru a menține marginile extensi-
bile. 

1Cusături pe umeri și cusături laterale:
Așezați partea din față pe partea din 

spate, dreapta pe dreapta. Cusături umăr 
și cusături laterale (cusătura numărul 1 și 
2). Finisați rezervele și călcați-le. 

2Tub / Elastice:
Pentru liniile tubulaturii, coaseți la 

mașină rezervele de cusătură ale cusă-
turilor laterale, așa cum se arată mai jos. 
Tăiați banda de elastic în 4 părți, fiecare 
parte măsurând 33 cm lungime. Intro-
duceți benzi de elastic în tubulatură fo-
losind un ac de siguranță. Fixați capetele 
elastice în rezervele de sus și de jos. 

3Guler:
Coaseți manșetele gulerului pe părțile 

înguste, dreapta pe dreapta, pentru a for-
ma o curbă (= centru spate). Călcați 
rezervele separat. Îndoiți și călcați 
manșetele gulerului în jumătate pe lun-
gime, partea dreaptă în interior. Marcați 
centrul spate cu un ac de cusut opus cen-
trului față. Strângeți marginile manșete-
lor gulerului deschise și fixați-le întinse 
pe decolteu, rezervele de cusătură se află 
una peste alta. Cusătura manșetei guler-
ului se întâlnește cu centrul spate. Coa-
seți la mașină manșetele gulerului de-a 
lungul liniei decolteului. Reduceți 
rezervele la o lățime de 7 mm, finisați-le 
împreună și călcați în cămașă. Coaseți 
cămașa de-a lungul cusăturii manșetei 
gulerului cu acul dublu, în timp ce faceți 
acest lucru, coaseți rezerva.

4Cusături mâneci / Șliț pentru degetul 
mare:

Îndoiți mânecile în jumătate pe lungime, 
partea dreaptă în interior. Prindeți cu ace 
și coaseți la mașină cusăturile mânecilor 
(cusătură număr 3), lăsați deschisă 
cusătura dintre marcajele șlițului pentru 
degetul mare. Fixați capetele cusăturii. 
Finisați rezervele de cusătură și călcați-le. 
Coaseți la mașină toate rezervele la șliț la 
5 mm lățime, coaseți la mașină la cape-
tele șlițului.

5Atașați mânecile:
Puneți mânecile în decupajele mâne-

cilor, dreapta pe dreapta, respectând ur-
mătoarele puncte: Pensele transversale 4 
ale mânecii și părții din față se întâlnesc. 
Pensele transversale ale mânecilor se 
întâlnesc cu cusătura umărului. Cusături-
le laterale și cusăturile mânecii se întâl-
nesc. Coaseți la mașină mânecile. Finisați 
rezervele împreună și călcați cu mâne-
cile. 

6Tiv / tivuri mânecă:
Finisați rezervele tivului și mânecilor, 

călcați în interior și coaseți la mașină din 
exterior cu acul dublu.

Dispunerea tiparului

Îndoiți materialul conform dispunerii tiparului, cu partea dreaptă în interior. În cele din urmă, tăiați partea a din 
materialul rămas desfăcut.

 Pornire rapidă pentru profesioniști
  1 Cusături pe umeri și cusături laterale
  2 Tub / Elastice
  3 Guler
  4  Cusături mâneci / Șliț pentru degetul mare
  5 Atașați mânecile
  6 Tiv / tivuri mânecă

Mărimea 36 38 40 42 44 46 48
Lungime (cm / ins)

a 36
14⅛

37
14½

38
15

39
15⅛

40
15¾

41
16⅛

42
16½

Lățime pentru toate mărimile (cm / in)
a 4,5

1¾

Linia albastră a tiparului, foaia D Linia albastră a tiparului, foaia D 
Părțile tiparului de la 1 până la 3 Părțile tiparului de la 1 până la 3 
Mărimea 36  Mărimea 36  
Mărimea 38  Mărimea 38  
Mărimea 40  Mărimea 40  
Mărimea 42  Mărimea 42  
Mărimea 44 Mărimea 44 
Mărimea 46  Mărimea 46  
Mărimea 48 Mărimea 48 

la p. 18
Mărimile 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48

Lungimea spatelui aproximativ 68 cm

Material și accesorii 
Material recomandat: Material de 
tip jerseu. Folosiți numai țesături 
de jerseu cu elastan. 

Material original: Jerseu cu elas-
tan. 
Accesorii: Bandă de elastic, 1 cm 
lățime, 1,35 m. Ac dublu.

Tăierea tiparului pe coală
Trasați părțile de tipar de pe foaia ti-
parului. Urmați liniile și detaliile 
pentru stilul 121. Liniile de cusătură 
din părțile 1 și 2 se aplică Mărimii 
36. Pentru celelalte mărimi, liniile 
corespund liniilor de cusătură, la fel 
precum pentru Mărimea 36. Prindeți 
cu ace părțile tiparului de material, 
așa cum se arată în dispunerea tipa-
rului. Desenați partea a direct pe 
material. 
Rezerve pentru cusătură și tiv
Cusături, margini, tivuri și tivuri mâ-
necă 1,5 cm. Pentru partea a, rezer-
vele sunt incluse în măsurători.

121 Cămașă ●●●●

Material necesar

Măsurătorile de tăiere pentru a

Prezentarea generală a tiparului

Tăierea părților tiparului
1 Față pe un pliu 1x
2 Spate pe un pliu 1x
3  Mânecă 2x
a Guler 1x

Asamblare
Notă: Pentru țesături elastice, coaseți 
cusăturile cu o cusătură specială elastică 
sau cu o cusătură în zigzag îngustă. Coa-
seți tivul și tivul mânecilor cu un ac du-
blu pentru a menține marginile extensi-
bile. 

1Cusături pe umeri și cusături laterale:
Așezați partea din față pe partea din 

spate, dreapta pe dreapta. Cusături umăr 
și cusături laterale (cusătura numărul 1 și 
2). Finisați rezervele și călcați-le. 

2Tub / Elastice:
Pentru liniile tubulaturii, coaseți la 

mașină rezervele de cusătură ale cusă-
turilor laterale, așa cum se arată mai jos. 
Tăiați banda de elastic în 4 părți, fiecare 
parte măsurând 33 cm lungime. Intro-
duceți benzi de elastic în tubulatură fo-
losind un ac de siguranță. Fixați capetele 
elastice în rezervele de sus și de jos. 

3Guler:
Coaseți manșetele gulerului pe părțile 

înguste, dreapta pe dreapta, pentru a for-
ma o curbă (= centru spate). Călcați 
rezervele separat. Îndoiți și călcați 
manșetele gulerului în jumătate pe lun-
gime, partea dreaptă în interior. Marcați 
centrul spate cu un ac de cusut opus cen-
trului față. Strângeți marginile manșete-
lor gulerului deschise și fixați-le întinse 
pe decolteu, rezervele de cusătură se află 
una peste alta. Cusătura manșetei guler-
ului se întâlnește cu centrul spate. Coa-
seți la mașină manșetele gulerului de-a 
lungul liniei decolteului. Reduceți 
rezervele la o lățime de 7 mm, finisați-le 
împreună și călcați în cămașă. Coaseți 
cămașa de-a lungul cusăturii manșetei 
gulerului cu acul dublu, în timp ce faceți 
acest lucru, coaseți rezerva.

4Cusături mânecă:
Îndoiți mânecile în jumătate pe lun-

gime, partea dreaptă în interior. Prindeți 
cu ace și coaseți la mașină cusăturile 
mânecilor (cusătură număr 3). Finisați 
rezervele de cusătură și călcați-le. 

5Atașați mânecile:
Puneți mânecile în decupajele mâne-

cilor, dreapta pe dreapta, respectând ur-
mătoarele puncte: Pensele transversale 4 
ale mânecii și părții din față se întâlnesc. 
Pensele transversale ale mânecilor se 
întâlnesc cu cusătura umărului. Cusături-
le laterale și cusăturile mânecii se întâl-
nesc. Coaseți la mașină mânecile. Finisați 
rezervele împreună și călcați cu mâne-
cile. 

6Tiv / tivuri mânecă:
Finisați rezervele tivului și mânecilor, 

călcați în interior și coaseți la mașină din 
exterior cu acul dublu.

 Pornire rapidă pentru profesioniști
  1 Cusături pe umeri și cusături laterale
  2 Tub / Elastice
  3 Guler
  4  Cusătura mânecii 
  5 Atașați mânecile
  6 Tiv / tivuri mânecă

Mărimea 36 38 40 42 44 46 48
Lungime (cm / ins)

a 36
14⅛

37
14½

38
15

39
15⅛

40
15¾

41
16⅛

42
16½

Lățime pentru toate mărimile (cm / in)
a 4,5

1¾

Mărimea 36 38 40 42 44 46 48

Lățimea 
materialului

cm
in Material necesar (Metri / yarzi)

Substanță 140 1,15 1,20
55 1 ¼ 1 ¼

PLIUL MATERIALULUI

PLIUL MATERIALULUI

PLIUL MATERIALULUI

MÂNECI FALSE

MÂNECI FALSE

Material 140 cm 55’’ Material 140 cm 55’’
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Dispunerea tiparului

Îndoiți materialul conform dispunerii tiparului, cu partea dreaptă în interior. În cele din urmă, tăiați partea a din ma-
terialul rămas desfăcut.

Linia neagră a tiparului, foaia D Linia neagră a tiparului, foaia D 
Părțile tiparului de la 21 până la 24 Părțile 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 

Fustă A de la pagina 51
Fusta B de la pagina 35
Mărimile 36, 38, 40, 42, 44

Lungime fustă 60 cm

Material și accesorii 
Material recomandat: Materiale pen-
tru fuste, cu ceva volum. 
Material original: A: Pânză de in - 
viscoză cu dungi. B: Piqué, culoare 
albă (I). Piqué, culoare galbenă (II). 

Accesorii A, B: 1 Cusătura deschide-
rii pentru fermoar ascuns, 22 cm lun-
gime și picioruș presor special. 1 
Închidere acoperită cu material textil, 
lățime 2,5 cm. 

122 A, B Fustă ●●●●

Material necesar

Măsurătorile de tăiere pentru a, b

Prezentarea generală a tiparului

A

B

Tăierea tiparului pe coală
Trasați părțile de tipar de pe foaia ti-
parului. Prindeți cu ace părțile tiparu-
lui de material, așa cum se arată în 
dispunerea tiparului. Desenați părțile 
a și b direct pe material. 
Rezerve pentru cusătură și tiv
Cusături și margini 1,5 cm, pentru tiv 
4 cm. Pentru părțile a și b, rezervele 
sunt incluse în măsurători.
Tăierea părților tiparului
Fustă A

21 Spate Panou fustă cu  
     Dublură față în față pe un pliu 1x
22 Spate Pliu tiv în pliul  
materialului. 1x
23  Spate Panou fustă cu Dublură 

față în față 2x
24 Spate Pliu tiv în pliul  
materialului. 1x
  a  Bucle curea 1x 
  b Betelie 1x
Fustă B
Material I
21 Spate Panou fustă cu  
     Dublură față în față pe un pliu 1x
23  Spate Panou fustă cu Dublură față 

în față 2x
  a  Bucle curea 1x 
  b Betelie 1x
Material II
22 Spate Pliu tiv în pliul  
materialului. 1x
24 Spate Pliu tiv în pliul  
materialului. 1x

Asamblare
Fustă A,B

1Pense:
Coaseți la mașină pensele pe panourile 

Dispunerile tiparului

În cazul stratului dublu de material, tăiați partea dreaptă în interior.

 Pornire rapidă pentru profesioniști
  1 Pensă
  2 Cusături laterale
  3  Dublură față în față
  4  Cusătura deschiderii pentru fermoarul șlițului
  5 Coaseți dublura la fermoar
  6 Pliul tivului pe fustă
  7 Pliuri
  8 Bucle curea
  9 Tiv
 10 Betelie / Cleme

fustei din spate și călcați central.

2Cusături laterale:
Coaseți Puneți panoul de fustă dreapta 

pe dreapta pe panoul de fustă din spate. 
Prindeți cu ace și coaseți la mașină cusături-
le laterale (cusătura numărul 1). Finisați 
rezervele și călcați-le.

3 Dublură față în față
Finisați rezerva de la marginea superio-

ară a fustei (= marginea interioară a 
dublurii). Călcați dublurile tăiate către inte-
rior de-a lungul liniei de pliere. Puneți din 
nou dublura în sus.

4Cusătura deschiderii pentru fermoarul 
șlițului:

Coaseți fermoarul la marginile cu șliț din 
spate începând de la pliu, consultați „Cum 
se face” - Cusătură fermoar ascuns - din Glo-
sar, Bandă de închidere cu fermoar- îndoiți 
capetele către interior în partea de sus. 
Lungimea Cusătură centrală de jos până la 
deschiderea pentru fermoarul șlițului. Fin-
isați rezervele de cusătură și călcați-le. 

5Coaseți dublură la deschiderea fer-
moarului:

Puneți din nou dublura în interior. Coaseți 
rezervele capetelor dublurii la benzile de-
schiderii pentru fermoar. Fixați marginile 
inferioare ale dublurii.

6Pliu tivpentru fustă:
Așezați Puneți pliul tivului dreapta pe 

dreapta pe pliul tivului din spate. Prindeți 
cu ace și coaseți la mașină cusăturile later-
ale (cusătura numărul 2). Finisați rezervele 
și călcați-le. Fixați cu ace și coaseți la mașină 
pensele pe marginea inferioară a fustei, 

dreapta pe dreapta (cusătura numărul 3), 
cusăturile laterale se întâlnesc. Finisați 
rezervele împreună și călcați în fustă. 

7Pliuri:
Fixați liniile cu pliuri pe partea din față a 

fustei, partea dreaptă în interior. Coaseți la 
mașină între săgețile pliurilor. Fixați cape-
tele cusăturii. Introduceți pliuri în direcția 
săgeții. Coaseți marginea superioară a fus-
tei așa cum se indică, coaseți la mașină 
dublura. 

8Bucle curea:
Îndoiți benzile pentru buclele beteliei în 

jumătate pe lungime, partea dreaptă în in-
terior. Coaseți la mașină. Întoarceți benzile 
cu un ac de siguranță, călcați și tăiați în 8 
bucăți de lungime egală. Prindeți cu ace 
buclele așa cum se indică, pe marginea de 
sus a fustei, pliați capetele și coaseți cu o 
margine îngustă. 

9Tiv:
Finisați rezerva de tiv, călcați spre interi-

or și coaseți lejer manual. 

10Betelie / Cleme:
Îndoiți betelia în jumătate pe lun-

gime, partea dreaptă în interior. Coaseți 
marginile lungi și o parte a tivului împre-
ună. Reduceți rezervele, tăiați în diagonală 
la colțuri. Îndoiți și călcați betelia. Finisați 
rezervele așezate pe partea îngustă de-
schisă, așezați-le în jurul pliului clemei și 
coaseți la mașină.

Mărimea 36 38 40 42 44 Lățime 
pentru toate 
mărimile 
(cm / in)

Lungime (cm / ins)

a 48
18⅞

4
1½

b 90
35⅜

94
37

98
38½

102
40⅛

106
41¾

8
3⅛

Mărimea 36 38 40 42 44

Lățimea 
materialului

cm
in Material necesar (Metri / yarzi)

A Substanță 140 1,40
55 1 ½

B Material I 140 1,10
55 1 ¼

B Material II 140 0,45
55 ½

la p. 52
Mărimile 36, 38, 40, 42, 44

Lungimea spatelui aproximativ 65 cm 

123 Cămașă ●●●●

Material și accesorii 
Material recomandat: Material pen-
tru bluze. 
Material original: Viscoză. 
Accesorii: Villene/Pellon G 785.

Material necesar
Mărimea 36 38 40 42 44

Lățimea 
materialului

cm
in Material necesar (Metri / yarzi)

Substanță 140 1,95
55 2 ⅛

Tăierea tiparului pe coală
Trasați părțile de tipar de pe foaia ti-
parului. Urmați liniile și detaliile 
pentru stilul 123. Prindeți cu ace 
părțile tiparului de material, așa 
cum se arată în dispunerea tiparu-
lui. 

PLIUL MATERIALULUI

PLIUL MATERIALULUI

PLIUL MATERIALULUI

MÂNECI FALSE

MÂNECI FALSE

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

PLIUL MATERIALULUI

PLIUL MATERIALULUI

MÂNECI FALSE

MÂNECI FALSE MÂNECI FALSE

Material A 140 cm 55’’

Material I B 140 cm 55’’
Material I B 140 cm 55’’
PLIUL MATERIALULUI
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Prezentarea generală a tiparului
Linia roșie a tiparului, foaia C Linia roșie a tiparului, foaia C 
Părțile tiparului de la 21 până la 27 Părțile tiparului de la 21 până la 27 
Mărimea 36  Mărimea 36  
Mărimea 38  Mărimea 38  
Mărimea 40  Mărimea 40  
Mărimea 42  Mărimea 42  
Mărimea 44 Mărimea 44 

Rezerve pentru cusătură și tiv
Cusături, margini, tivuri și tivuri mâ-
necă 1,5 cm.
Tăierea părților tiparului
21 Față pe un pliu 1x
22 Spate pe un pliu 1x
23  Față Pliu decolteu (interior)   

pe un pliu 2x
24 Spate Pliu decolteu (interior)   
pe un pliu 2x
25 Spate Decupaj volane  
     (exterior) în pliu 1x
26 Spate Decupaj volane  
     (exterior) în pliu 1x
27  Bandă de îmbinare 2x
Interfațarea Călcați cu fierul de căl-
cat părțile 23 (1x) și 24 (1x) (partea 
stângă).

Dispunerea tiparului

În cazul stratului dublu de material, tăiați partea dreaptă în interior.

 Pornire rapidă pentru profesioniști
  1 Cusături umăr și mâneci superioare
  2 Pliuri decolteu interior
  3 Pliuri decolteu exterior
  4  Pliuri decolteu
  5 Benzi de îmbinare
  6 Cusături laterale și inferioare ale mânecii
  7 Tiv / tivuri mânecă

Asamblare

1Cusături umăr și mânecă superioare:
Așezați partea din față pe partea din 

spate, dreapta pe dreapta. Prindeți cu ace 
și coaseți la mașină cusăturile umerilor și 
cusăturile mânecilor superioare (cusătu-
ra numărul 1). Finisați rezervele de 
cusătură și călcați-le. 

2Pliuri decolteu interior:
Coaseți cusăturile umerilor pe pense-

le întărite și neîntărite (cusătura numărul: 

2). Călcați rezervele separat.

3Pliuri volane decolteu exterior:
Coaseți la mașină părțile pliurilor de-

colteului pe părțile înguste pentru a for-
ma un inel, dreapta pe dreapta. Călcați 
rezervele (= cusăturile umerilor). Coaseți 
pensele de-a lungul marginilor superio-
are și inferioare, coaseți la 1,2 cm și 1,8 cm 
lângă margine la cea mai mare setare a 
cusăturii, lăsând capetele firului să atârne 
în exterior. Așezați pliurile volanelor pe 
pliul decolteului întărit, dreapta pe 
dreapta, cusăturile umerilor se întâlnesc. 
Trageți firele de la marginea inferioară a 
pliurilor până la lățimea marginii inferio-
are a benzii decolteului. Înnodați firele. 
Distribuiți uniform lățimea pliurilor. Fixați 
pliul între firele de căptușeală de pe 
pense. Trageți firele marginii superioare a 
benzii în același mod până la lățimea 
marginii superioare a penselor. Înnodați 
firele. Distribuiți uniform lățimea. Fixați 
pliu între firele de căptușeală de pe pliuri-
le decolteului. Prelucrați pensa dublă 
precum un strat de material

4Pense:
Fixați cu ace pensele neîntărite, 

dreapta pe dreapta, pe pensele întărite 
cu pliurile, cusăturile umerilor se întâl-
nesc, coaseți de-a lungul liniei decolteu-
lui. Reduceți rezervele de cusătură, tăiați 
de-a lungul curbelor. Așezați pensele 
neîntărite în sus sau în față și coaseți la 
mașină îngust pe rezervele de cusătură, a 
se consulta „Cum se face” - Coasere 
dublură față în față pe rezerve - din Glo-
sar. Îndoiți pensa interioară spre interior, 
fixați marginile inferioare ale pensei. Coa-
seți la mașină pensele pe bluză, dreapta 
pe dreapta, astfel încât pensa cu volane 
să fie pe exterior. Reduceți rezervele de 
cusătură, finisați și puneți în bluză. 

5Benzi de îmbinare:
Îndoiți benzile de îmbinare în 

jumătate de-a lungul liniei de pliere, par-
tea dreaptă în interior. Coaseți la mașină 
marginea lungă și o margine îngustă. 
Tăiați și întoarceți rezervele. Călcați mar-
ginile. Fixați benzile, dreapta pe dreapta, 
între marcajele pe partea din față. 
Rezervele sunt unele peste altele, benzile 
sunt pe partea din față. 

6Cusături laterale și inferioare ale 
mânecilor:

Prindeți cu ace și coaseți la mașină cusă-
turile laterale și inferioare ale mânecilor 
(cusătura numărul 3), strângând benzile 
în timp ce faceți acest lucru. Finisați 
rezervele împreună și călcați în spate.

7Tiv și tivuri mânecă:
Călcați rezervele tivului către interior, 

pliați pe jumătate din lățime și coaseți. 
Coaseți la mașină tivurile mânecilor în 
același mod.

Linia roșie a tiparului, foaia C Linia roșie a tiparului, foaia C 
Părțile tiparului de la 21 până la 24 și 28Părțile tiparului de la 21 până la 24 și 28  
Mărimea 36  Mărimea 36  
Mărimea 38  Mărimea 38  
Mărimea 40  Mărimea 40  
Mărimea 42  Mărimea 42  
Mărimea 44 Mărimea 44 

la p. 37
Mărimile 36, 38, 40, 42, 44

Lungimea spatelui aproximativ 58 cm 

Material și accesorii 
Material recomandat: Material pen-
tru bluze, cu ceva volum. 
Material original: Material din bum-
bac. 

Accesorii: Villene/Pellon G 785. 
Bandă paspoal, Mărimea 36, 38: 
1,65 m, Mărimea 40, 42: 1,70 m; Mă-
rimea 44: 1,75 m lungime.

Tăierea tiparului pe coală
Trasați părțile de tipar de pe foaia ti-
parului. Urmați liniile și detaliile 
pentru stilul 124. Prindeți cu ace 
părțile tiparului de material, așa 
cum se arată în dispunerea tiparu-
lui. 
Rezerve pentru cusătură și tiv
Cusături, margini și tivuri 1,5 cm.
Tăierea părților tiparului
21 Față pe un pliu 1x
22 Spate pe un pliu 1x

124 Cămașă ●●●●

Material necesar

Prezentarea generală a tiparului

23  Față Pensă decolteu 
pe un pliu 2x

24 Spate Pensă decolteu 
pe un pliu 2x
28  Pense mânecă 2x
Interfațarea Călcați cu fierul de căl-
cat părțile 23 (1x) și 24 (1x) (partea 
stângă).

Asamblare

1Cusături umăr și mânecă superioare:
Așezați partea din față pe partea din 

spate, dreapta pe dreapta. Prindeți cu ace 
și coaseți la mașină cusăturile umerilor și 
cusăturile mânecilor superioare (cusătu-
ra numărul 1). Finisați rezervele de 
cusătură și călcați-le. 

2Pense decolteu / Cusături umeri:
Coaseți cusăturile umerilor pe pense-

le întărite și neîntărite (cusătura numărul: 
2). Călcați rezervele separat.

3Pense:
Prindeți paspoalul până la rezerva de-

colteului de pe partea superioară, supra-
punerea paspoalului este în partea din 
față, rezervele sunt una deasupra ce-
leilalte. Fixați cu ace pensele neîntărite 
ale decolteului, dreapta pe dreapta, pe 
pensele întărite ale decolteului, cusături-
le umerilor se întâlnesc, coaseți la mașină 
de-a lungul liniei decolteului (= margine 
superioară). Reduceți rezervele de 
cusătură, tăiați de-a lungul curbelor. 
Așezați pensele neîntărite în sus sau în 
față și coaseți la mașină îngust pe 
rezervele de cusătură, a se consulta „Cum 
se face” - Coasere dublură față în față pe 
rezerve - din Glosar. Îndoiți pensa interio-
ară spre interior, fixați rezervele margin-
ilor inferioare ale pensei. Fixați marginile 
strânse ale penselor de marginea superi-
oară a bluzei, dreapta pe dreapta, și coa-
seți la mașină, cusăturile umerilor se 
întâlnesc. Reduceți rezervele de cusătură, 
finisați și puneți în bluză. 

4Cusături laterale și cusătură mâneci:
Prindeți cu ace și coaseți la mașină 

cusăturile laterale deasupra marcajului 
șlițului și în continuarea cusăturilor 
umărului inferioare (cusătura numărul 4). 
Finisați rezervele și în continuarea 
rezervelor șlițului și călcați-le una peste 
cealaltă, călcați rezervele pentru șliț spre 
interior.

Dispunerea tiparului

În cazul stratului dublu de material, tăiați partea dreaptă în interior.

 Pornire rapidă pentru profesioniști
  1 Cusături umăr și mâneci superioare
  2 Pense decolteu / Cusături umeri
  3 Pense decolteu
  4  Cusături laterale și cusături mâneci
  5 Pense mâneci / Paspoal
  6 Tiv

Mărimea 36 38 40 42 44

Lățimea 
materialului

cm
in Material necesar (Metri / yarzi)

Substanță 140 1,40
55 1 ½

PLIUL MATERIALULUI PLIUL MATERIALULUI

MÂNECI FALSE MÂNECI FALSE

Material 140 cm 55’’ Material 140 cm 55’’
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5Pense mâneci/ Paspoal:
Coaseți mânecile pe părțile înguste, 

dreapta pe dreapta, pentru a forma o cur-
bă. Călcați rezervele separat. Îndoiți 
pensele în jumătate la linia de pliere, par-
tea dreaptă în interior. Fixați rezervele 
deschise. Prindeți banda de paspoal la 
rezervele fixate. Suprapunerea paspoalu-
lui se află pe pensă, rezervele se află una 
peste alta. Fixați cu ace și coaseți la 
mașină pensele cu paspoal, dreapta pe 
dreapta, la marginile inferioare ale mâne-

ci (cusătura numărul 5). Cusătura mânecii 
inferioare se întâlnește cu cusătura pen-
sei mânecii. Finisați rezervele împreună și 
călcați în mâneci.

6Tiv:
Tăiați rezervele la marcajul șlițului. 

Călcați rezervele tivului și șlițurilor spre 
interior, pliați pe jumătate din lățime și 
coaseți, coaseți la mașină în cruce la 
capătul șlițului.

Linia albastră a tiparului, foaia A Linia albastră a tiparului, foaia A 
Părțile tiparului de la 21 până la 28 Părțile 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. 38
Mărimile 36, 38, 40, 42, 44

Lungimea spatelui aproximativ 95 cm

Material și accesorii 
Material recomandat: Materiale 
funcțional, cu ceva volum. 
Material original: Mesh in marine 
(I), in creme (II). 

Accesorii: Villene/Pellon G 785. 8 
Capse pentru prindere. Manșete 
finisate 7 cm lățime: Mărimea 36: 
0,45 m, Mărimea 38- 44: 0,50 m.

Tăierea tiparului pe coală
Trasați părțile de tipar de pe foaia ti-
parului. Prindeți cu ace părțile tipa-
rului de material, așa cum se arată 
în dispunerea tiparului. 
Rezerve pentru cusătură și tiv
Cusături și margini 1,5 cm, pentru 

125 Rochie ●●●●

Material necesar

Prezentarea generală a tiparului

tiv 4 cm.
Tăierea părților tiparului
Material I 
21 Față pe un pliu 1x
22 Spate pe un pliu 1x
23 Față Mânecă 2x
24 Spate Mânecă 2x
25 Spate Dublură față în față pe un 
pliu 1x
Material II
26 Pensă decolteu pe un pliu 2x
27 Spate Pensă șliț 2x
28 Spate Pensă șliț 2x
Interfațarea Călcați cu fierul de căl-
cat părțile 25, 26, 27 și 28. În plus, 
întăriți colțurile pentru atașarea 
penselor (decolteu și șliț lateral) din 
partea din față cu inserții mici (par-
tea stângă a materialului).

Asamblare

1Pliuri decolteu:
Călcați părțile penselor de-a lungul 

liniei de pliere, partea stângă spre interi-
or. Fixați marginile deschise împreună. 
Fixați pensa din dreapta inferioară, cent-
ru pe centru, pe pensa din stânga, fixați 
rezervele marginilor inferioare. Tăiați pe 
părțile din față rezerva de cusătură la 
colțurile din față. Mai întâi coaseți mar-
ginile lungi ale pensei de partea din față, 
dreapta pe dreapta, apoi coaseți la 
mașină marginea de jos a pensei între 
colțuri la partea din față. Finisați rezerve-
le împreună și călcați în partea din față.

2Cusături umeri:
Coaseți la mașină cusăturile umerilor, 

păstrând marginile umărului pe spate. 
Finisați rezervele de cusătură și călcați-le.

3Spate Dublură față în față
Fixați cu ace dublura din spate cu de-

colteul din spate, rezerva iese în afara 
umărului. Coaseți la mașină, reduceți 
rezervele de cusătură, tăiați de-a lungul 
curbelor. Așezați dublura în decolteu și 
coaseți la mașină îngust pe rezerve, a se 
consulta „Cum se face” - Coasere dublură 
față în față pe rezerve - din Glosar. Rotiți 
dublura față în față spre interior, călcați 
marginile. Coaseți la mână marginea 
dublurii la cusăturile umerilor.

4Cusături mânecă superioară:
Coaseți la mașină cusăturile mânecii 

superioare. Finisați rezervele și călcați-le. 

5Coaseți mânecile:
Coaseți mânecile de decupajele 

mânecilor, pensele transversale 4 ale 

Dispunerile tiparului

În cazul stratului dublu de material, tăiați partea dreaptă 
în interior.

 Pornire rapidă pentru profesioniști
  1 Pliuri decolteu
  2 Cusături umeri
  3 Spate Dublură
  4  Cusături mânecă superioară
  5 Coaseți mânecile
  6 Pliuri / Lateral Șlițuri
  7 Tiv
  8 Cusături laterale / Cusături mânecă inferioară
  9 Manșete
 10 Capse

părții din față și ale mânecilor din față se 
întâlnesc, cusătura mânecii superioare se 
întâlnește cu cusătura umărului. Finisați 
rezervele de cusătură împreună și călcați 
cu mânecile. 

6Pliuri/ Lateral Șlițuri:
Îndoiți pensele în jumătate pe linia de 

pliere, partea dreaptă în interior. Coaseți 
la mașină marginile penselor inferioare, 
reduceți rezervele, tăiați în diagonală la 
colțuri. Întoarceți pensele, călcați margin-
ile. Fixați marginile penselor deschise. 
Tăiați pe părțile din față rezervele de 
cusătură la colțuri. Coaseți la mașină mar-
ginea pe lungime prinsă, dreapta pe 
dreapta, pe marginile din față ale șlițului, 
începând de la colțuri. Rezerva penselor 
în partea de sus și marginea tivului părții 
din față ies în afară. Coaseți la mașină 
marginea superioară a penselor la partea 
din față de la colț. Finisați rezervele îm-
preună și călcați în partea din față. Coa-
seți la mașină pensa din spate de la mar-
cajul șlițului, dreapta e dreapta, până la 
marginea șlițului din spate, rezerva pent-
ru tiv a părții din spate iese în afară. Fin-
isați rezervele de cusătură împreună și 
călcați în partea din spate.

7Tiv:
Finisați rezervele de tiv, călcați spre in-

terior și coaseți lejer manual. 

8Cusături laterale / Cusături mânecă in-
ferioară:

Coaseți la mașină cusăturile laterale de la 
marcajele șlițului și în mod continuu 
cusăturile mânecilor inferioare, cusături-
le de îmbinare ale mânecii se întâlnesc. 
Finisați rezervele și călcați-le. Așezați 
pensele una peste alta la capetele inferi-
oare ale șlițurilor. Coaseți la mașină mar-
ginile superioare ale penselor pe interior.

9Manșetă:
Tăiați manșeta finită de 2 ori: Mărimea 

36: 21,5 cm; Mărimea 38: 22 cm; Mărimea 
40: 22,5 cm; Mărimea 42: 23 cm; Mărimea 
44: 23,5 cm. Coaseți la mașină capetele 
manșetelor, dreapta pe dreapta, pentru a 
forma o curbă. Finisați rezervele de 
cusătură și călcați-le. Coaseți manșetele 
întinse, dreapta pe dreapta, la marginea 
inferioară a mânecilor, cusătura manșetei 
se întâlnește cu cusătura mânecii inferio-
are. Finisați rezervele de cusătură împre-
ună și poziționați cu mânecile. Coaseți 
rezervele la mână la marginea inferioară 
a manșetei.

10Capse:
Întoarceți Prindeți pensele șlițului, 

așa cum se indică pentru părțile superio-
are ale capselor, prindeți părțile inferio-
are pentru a se potrivi pe pensele șlițului 
din spate. 

Mărimea 36 38 40 42 44

Lățimea 
materialului

cm
in Material necesar (Metri / yarzi)

Material I 140 2,15
55 2 ⅜

Material II 140 0,50
55 ½

la p. 6
Mărimile 36, 38, 40, 42, 44

Lungime de la talie 88 cm
Fusta vine pe talie

126 Fustă ●●●●

Material și accesorii 
Material recomandat: Materiale 
ușoare pentru fuste. 
Material original: Plisat. 

Accesorii: Șnur, 3 mm lățime și 2,00 
m lungime pentru toate mărimile. 
Elastic, 1 cm lățime, pentru Mărimea 
36: 0,70 m; Mărimea 38: 0,75 m; Mări-

Material necesar
Mărimea 36 38 40 42 44

Lățimea 
materialului

cm
in Material necesar (Metri / yarzi)

Substanță 140 2,05
55 2 ¼

PLIUL MATERIALULUI

MÂNECI FALSE

Material I B 140 cm 55’’
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Măsurătorile de tăiere pentru a, b

mea 40: 0,80 m; Mărimea 42: 0,85 
m; Mărimea 44: 0,90 m lungime. 
Rest de Villene/Pellon. 2 Opritor 
șnur, 2 cm lungime si 0,5 cm dia-
metru. Opritoare șnur, 1,5 cm lungi-
me si 0,5 cm diametru.

Tăierea tiparului pe coală
Desenați părțile a și b direct pe ma-
terial, conform dispunerii tiparului. 
Rezerve pentru cusătură și tiv
Pentru părțile a și b, rezervele de 
cusătură de 1,5 cm sunt incluse în 
măsurători, partea A are o rezervă 
de tiv de 4 cm.

Tăierea părților tiparului
a Față / Panou fustă spate 2x
b Betelie 1x

Asamblare

1Cusături laterale:
Coaseți Puneți panoul de fustă dreap-

ta pe dreapta pe panoul de fustă din 
spate (marginile cusăturii laterale sunt 
marginile paralele cu firul drept), fixați cu 
ace și coaseți la mașină cusăturile later-
ale. Tăiați rezervele, finisați și călcați în 
panoul de fustă în spate.

Dispunerea tiparului

În cazul stratului individual de material, tăiați partea dreaptă în sus.

 Pornire rapidă pentru profesioniști
  1 Cusături laterale
  2 Betelie
  3 Dispunerea marginii superioare a fustei
  4  Betelia pe fustă
  5 Șnur / Bandă elastic
  6 Tiv

2Betelie:
Îndoiți betelia în jumătate pe lungime 

și călcați în pliu, partea stângă în interior. 
Îndoiți betelia în jumătate și marcați cen-
trul față. Marcați o butoniera pentru șnur 
pe betelia exterioară la o distanță de 1,5 
cm de centrul față și 3 cm de pliu. Pentru 
întărire, călcați o parte de inserție de 3 x 3 
cm din interior. Coaseți butoniere în 
cruce, așa cum este marcat. Pe betelia ex-
terioară, coaseți marginile înguste (= 
centru spate), dreapta pe dreapta, până 
se realizează pliurile. Călcați rezervele, 
continuați să călcați rezervele pentru șliț 
spre interior. Îndoiți betelia la pliu, partea 
stângă în interior. Fixați marginile de-
schise împreună. Coaseți la mașină mar-
ginea pliului la o lățime de 2,5 cm pentru 
trecerea șnurului.

3Dispunerea marginii superioare a fus-
tei:

Dispuneți marginea superioară a fustei, 
coaseți de 2 ori la o distanță de 1,2 cm și 
1,7 cm. Lăsați capetele firelor să iasă în 
afară. Trageți firele inferioare la dimensi-
unea beteliei. Distribuiți uniform lățimea.

4Betelia pe fustă:
Fixați cu ace betelia de marginea de 

sus a fustei, dreapta pe dreapta și centru 
pe centru. Coaseți la mașină betelia. Re-
duceți rezervele, finisați și puneți rezerve-
le în jos. Introduceți banda de elastic fo-
losind un ac de siguranță. Coaseți 
capetele la mână la o dimensiune con-
fortabilă a taliei. Coaseți deschiderea 
cusăturii la mână.

5Șnur / Bandă elastic:
Trageți șnurul prin betelie folosind un 

ac de siguranță. Treceți șnurul prin opri-
toarele de șnur. Atașați capetele șnurului. 

6Tiv:
Finisați margine de tiv, călcați spre in-

terior și coaseți lejer manual.

Mărimea 36 38 40 42 44 Lățime 
pentru toate 
mărimile 
(cm / in)

Lungime (cm / ins)

a 93
36⅝

95
37⅜

97
38¼

99
39

101
39¾

93,5
36¾

b 103
40½

107
42⅛

111
43¾

115
45¼

119
46⅞

11
4⅜

la p. 53
Mărimile 36, 38, 40, 42, 44

Lungime de la talie 62 cm
Fusta vine pe talie

Material și accesorii 
Material recomandat: Materiale ușoare 

pentru fuste. 
Material original: Reiat (seersucker). 
Notă: La utilizarea materialului original 
(lățimea materialului 130 cm), consumul 

de material se modifică. 
Accesorii: Villene/Pellon G 785. Cusătura 
deschiderii pentru fermoar 22 cm lungi-
me și picioruș presor special.

Tăierea tiparului pe coală
Desenați părțile c și d direct pe ma-
terial, conform dispunerii tiparului. 
Rezerve pentru cusătură și tiv
Pentru părțile c și d, rezervele de 
cusătură de 1,5 cm sunt incluse în 
măsurători, partea A are o rezervă 
de tiv de 4 cm.

127 Fustă ●●●●

Material necesar

Măsurătorile de tăiere pentru c, d

Tăierea părților tiparului
c Față / Panou fustă spate 2x
d Betelie 1x
Interfațarea Călcați cu fierul de căl-
cat partea d (partea stângă a materi-
alului).

Asamblare

1Cusături laterale partea dreaptă:
Coaseți la mașină cusăturile laterale 

pe panourile fustei (părți înguste). Fin-
isați rezervele împreună și călcați în fustă 
în spate.

2Dispunerea marginii superioare a fustei:
Dispuneți marginea superioară a fus-

tei, coaseți de 2 ori la o distanță de 1,2 cm 
și 1,7 cm. Lăsați capetele firelor să iasă în 
afară. Nu strângeți încă firele inferioare. 

3Betelie:
Îndoiți betelia în jumătate pe lungime 

și călcați într-un pliu, partea stângă a ma-
terialului în interior. Strângeți firele inferi-
oare ale marginii superioare a fustei la di-
mensiunea taliei, cusăturile laterale se 
întâlnesc. Înnodați capetele firului. 
Prindeți o margine lungă a taliei până la 
marginea cusăturii de pe marginea supe-
rioară a fustei, distribuind uniform 
lățimea. Coaseți la mașină betelia. 

4Cusătura deschiderii pentru fer-
moarul șlițului:

Măsurați și marcați 17,5 cm de la cusătura 
din talie pentru șlițul cu fermoar de pe 
marginile fustei din stânga. Coaseți fer-
moarul, a se consulta „Cum se face” - 
Cusătură fermoar ascuns - din Glosar. 
Dinții încep de la marginea beteliei supe-
rioare (Pliu). Coaseți la mașină cusătură 
laterală din stânga de jos până la deschi-
derea pentru fermoarul șlițului. Finisați 
marginea interioară a beteliei și prindeți 
cusătura de atașare a beteliei. Coaseți la 
mașină din exterior în linia tivului, prin-
zând marginea interioară în timp ce 
faceți asta. Coaseți capetele beteliei, pli-
ate în interior, pe banda cu fermoar.

5Tiv:
Finisați margine de tiv, călcați spre in-

terior și coaseți lejer manual. 

Dispunerea tiparului

În cazul stratului individual de material, tăiați partea dreaptă în sus. 

 Pornire rapidă pentru profesioniști
  1 Cusături laterale partea dreaptă
  2 Dispunerea marginii superioare a fustei
  3 Betelie
  4  Cusătura deschiderii pentru fermoarul șlițului
  5 Tiv

Mărimea 36 38 40 42 44 Lățime 
pentru toate 
mărimile 
(cm / in)

Lungime (cm / ins)

c 93
36⅝

95
37⅜

97
38¼

99
39

101
39¾

67,5
26½

d 73
28¾

77
30⅜

81
31⅞

85
33½

89
35

8
3⅛

Mărimea 36 38 40 42 44

Lățimea 
materialului

cm
in Material necesar (Metri / yarzi)

Substanță 140 1,50
55 1 ¾

la p. 34
Mărimile 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48

Lateral Lungimea pantalonului 108 cm
Pantalonii stau sub talie

Material și accesorii 
Material recomandat: Material pentru 
pantaloni, cu ceva volum. 
Material original: Stofă cu țesătură 
diagonală. 

128 Pantaloni ●●●●

MARGINE FALSĂ
MARGINE FALSĂ

MARGINE FALSĂ
MARGINE FALSĂ

Material 140 cm 55’’
Material 140 cm 55’’
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Linia roșie a tiparului, foaia C Linia roșie a tiparului, foaia C 
Părțile tiparului de la 1 până la 7 Părțile tiparului de la 1 până la 7 
Mărimea 36  Mărimea 36  
Mărimea 38  Mărimea 38  
Mărimea 40  Mărimea 40  
Mărimea 42  Mărimea 42  
Mărimea 44 Mărimea 44 
Mărimea 46  Mărimea 46  
Mărimea 48 Mărimea 48 

Accesorii: Villene/Pellon G 785. 3 
nasturi.  
1 fermoar pentru Mărimile 36 - 40: 14 
cm, Mărimea 42- 48: 16 cm lungime.

Tăierea tiparului pe coală
Trasați părțile de tipar de pe foaia ti-
parului. Liniile de cusătură la șlițul 
fermoarului din partea 1 se aplică Mă-
rimilor 36 - 40. Pentru mărimile răma-
se, marcați linia de cusătură la ace-
eași distanță Desenați la mijloc 
precum pentru Mărimea 36 Atenție la 
lungimea șlițului! Prindeți cu ace păr-
țile tiparului de material, așa cum se 
arată în dispunerea tiparului. Dese-
nați părțile de la a la d direct pe mate-
rial.
Rezerve pentru cusătură și tiv
Cusături și margini 1,5 cm, pentru tiv 
4 cm. Pentru părțile de la a la d, rezer-
vele sunt incluse în măsurători.

Material necesar

Măsurătorile de tăiere pentru a, b, c, d

Prezentarea generală a tiparului

Mărimea 36 38 40 42 44 46 48
Lungime (cm / ins)

a 88
34⅛

92
36¼

96
37¾

100
39⅛

104
41

108
42½

114
44⅛

b 18
7⅛

20
7⅛

c 42
16⅛

d 61,5
24¼

Lățime pentru toate mărimile 
(cm / in)

a 11
4⅛

b 9
3½

c 4
1½

d 7
2¾

Tăierea părților tiparului
1 Spate Parte pantalon 2x
2 Buzunar 2x
3  Părțile bridei laterale a șoldului 2x
4 Spate Parte pantalon 2x
5 Spate Bridă 2x
6 Buzunar 2x
7  Clapă 4x
a Betelie 1x
b  Înfășurare dedesubt / stânga 1x 
c Dungi / Bucle curea 1x
d Parte plisată / Buzunar aplicat 2x
Interfațarea Călcați cu fierul de călcat 
părțile 7 (2x), a și b (partea stângă).

Asamblare

1Întinderea marginilor de cusătură:
Pe părțile din spate ale pantalonilor, 

întindeți marginea interioară a cracului 
deasupra pensei transversale cu fierul de 
călcat cu abur sau cu o cârpă umedă până 

când acestea sunt la fel de lungi ca partea 
din față a pantalonilor. 

2Buzunare bridă laterală:
Coaseți la mașină buzunarul dreapta pe 

dreapta pe marginile de prindere din față. 
Coaseți la mașină părțile pantalonului. Re-
duceți rezervele de cusătură, tăiați în interi-
orul colțurilor. Întoarceți părțile de buzunar 
către interior. Coaseți la mașină deschi-
derea îngustă și lată de 7 mm. Prindeți cu 
ace deschiderile buzunarelor pe părțile 
bridei laterale a șoldului, la liniile de alipire. 
Coaseți împreună părțile buzunarului pe 
interior. Însăilați părțile de buzunar la 
părțile din față ale pantalonilor.

3Bride:
Lungimea Coaseți la mașină brida, 

dreapta pe dreapta, pe marginea superio-
ară din spate a pantalonului. Finisați 
rezervele împreună și călcați în bride. Coa-
seți la mașină cusătura de îmbinare a bridei 
îngustă și lată de 7 mm.

4Cusături laterale:
Coaseți la mașină cusături laterale. Fin-

isați rezervele de cusătură și călcați-le.

5Buzunar aplicat:
Finisați buzunarul la marginea superio-

ară a dublurii. Față în față Călcați dublura 
spre interior la linia de pliere, apoi pliați-o 
înapoi în sus. Finisați rezervele marginilor 
scurte de pe banda plisată, călcați spre inte-
rior și coaseți la mașină. Călcați rezerva unei 
margini lungi spre interior. Coaseți la 
mașină cealaltă margine lungă de la linia de 
pliere la marginea buzunarului lateral și in-
ferior, tăind rezervele de cusătură ale benzii 
la colțurile buzunarului. Reduceți rezervele 
de cusătură la o lățime de 7 mm, finisați. 
Puneți dublura marginii superioare a buzu-
narului spre interior și coaseți cusătura de 
atașare a benzilor. Îndoiți benzile spre inte-
rior, călcați marginile buzunarelor. Apoi pli-

ați benzile, dreapta pe dreapta, marginea 
lungă călcată se întâlnește cu marginile 
buzunarelor, călcați pliul. Așezați buzunarul 
pe partea din față a pantalonilor, fixați mar-
ginea benzii libere până la linia de ampla-
sare, coaseți la mașină îngust. Coaseți 
colțurile de sus ale buzunarului. 

6Clape:
Întoarceți clapele, lăsați marginile de 

cusătură deschise. Coaseți la mașină clape-
le îngust și la o lățime de 7 mm. Coaseți bu-
tonierele după cum se indică pe lungime, 
dimensiunea butonierei depinde de 
mărimea nasturilor. Coaseți clapele la 1,5 
cm deasupra buzunarelor pe părțile din 
față ale pantalonilor, călcați și coaseți la 
mașină încă 7 mm lățime de-a lungul cusă-
turilor de îmbinare. Coaseți nasturii pe 
buzunare. 

7Cusătură betelie interioară:
Coaseți la mașină cusăturile de pe interi-

orul cracului. Finisați rezervele și călcați-le.

8Cusătură centrală:
Coaseți Coaseți cusătura centrală de la 

semnul de șliț și coaseți la mașină continuu 
cusătura centrală spate. Finisați rezervele 
de cusătură, călcați de sus până la începu-
tul curbei. 

9Deschiderea pentru fermoarul șlițului:
Față în față Călcați dublurile șlițului către 

interior, pe dreapta de-a lungul centrului 
din față, pe stânga la 5 mm înainte de cen-
trul din Centru. Pe marginea stângă a șlițu-
lui (înfășurare dedesubt), coaseți strâns sub 
deschiderea pentru fermoarul șlițului lângă 
dinți. Fixați șlițul de la centru la centru. Coa-
seți deschiderea pentru fermoarul șlițului 
liberă pe dreapta dublurii față în față, nu in-
cludeți partea pantalonilor. Prindeți dublu-
ra față în față. Coaseți șlițul de sus cu până 
la 3 cm înainte de capătul șlițului, așa cum 
se inducă. Îndoiți partea inferioară a șlițului 
cu fante pe lungime, partea dreaptă a ma-
terialului pe interior, coaseți la mașină par-
tea îngustă inferioară. Întoarceți. Așezați în-

Dispunerea tiparului

În cazul stratului dublu de material, tăiați partea dreaptă în interior.
În cele din urmă, tăiați părțile a, b și c din materialul rămas desfăcut.

 Pornire rapidă pentru profesioniști
  1 Întinderea marginilor de cusătură
  2 Buzunare în brida de șold
  3 Bride
  4  Cusături laterale
  5 Buzunare aplicate
  6 Clape
  7 Cusătură betelie interioară
  8 Cusătură centrală
  9 Deschiderea pentru fermoarul șlițului
 10 Bucle curea
 11 Betelie
 12 Tiv

fășurarea de dedesubt sub marginea 
stângă a deschiderii pentru fermoarul șlițu-
lui, fixați pe dublura față în față. Coaseți la 
mașină dublura față în față a șlițului pe par-
tea inferioară aproape de deschiderea pen-
tru fermoarul șlițului. Aplicați din nou șlițul 
și coaseți la mașină până la capătul șlițului, 
inclusiv partea inferioară. Coaseți șlițul încă 
7 mm lângă linia de cusătură. 

10Bucle curea:
Călcați marginile lungi ale benzii c de 

1 cm lățime. Îndoiți benzile la o lățime de 1 
cm, coaseți îngust marginile. Tăiați benzile 
în 5 bucle de lungime egală. Lipiți capetele 
buclelor de marginea superioară, lângă de-
schiderea buzunarelor și pe părțile de la 
spate ale pantalonilor, la 3 cm deasupra 
cusăturii laterale și deasupra cusăturii cen-
trale din spate.

11Betelie:
Îndoiți betelia în jumătate pe lun-

gime, partea dreaptă în exterior. Călcați 
marginea pliului. Desfaceți din nou betelia. 
Coaseți la mașină o margine lungă pe mar-
ginea superioară a pantalonilor, buclele 
sunt prinse între. Călcați rezervele de 
cusătură în betelie. Îndoiți capetele beteliei 
în jumătate, dreapta pe dreapta, și coaseți 
la mașină. Îndoiți betelia. Așezați și fixați 
marginile interioare ale beteliei peste 
cusătura de îmbinare. Coaseți la mașină cir-
cular și îngust betelia, la o lățime de 7 mm. 
Coaseți la mașină buclele beteliei. Coaseți 
în cruce o butonieră la capătul drept al 
beteliei. Coaseți butonul la capătul stâng al 
beteliei.

12Tiv:
Finisați marginea tivului și apăsați 

către interior. Coaseți la mașină tivul la 3 cm 
lățime din exterior.

Mărimea 36 38 40 42 44 46 48

Lățimea 
materialului

cm
in Material necesar (Metri / yarzi)

Substanță 140 2,15 2,25
55 2 ⅛ 2 ½

la p. 45
Mărimile 34, 36, 38, 40, 42, 44

Lungimea pantalonului 54 cm
Lățimea tivului 74 - 85 cm.
Pantalonii stau la nivelul taliei

129 Pantaloni scurți ●●●●

Material și accesorii 
Material recomandat: Material ușor 
pentru pantaloni. 

Material necesar
Mărimea 34 36 38 40 42 44

Lățimea 
materialului

cm
in Material necesar (Metri / yarzi)

Substanță 140 1,40
55 1 ½

Material original: Cupro. 
Accesorii: Villene/Pellon G 785. 1 
fermoar, Mărimile 34 - 38: 16 cm, 
Mărimea 40- 44: 18 cm lungime. 
Elastic, 1 cm lățime, Mărimea 34: 
1,40 m, Mărimea 36: 1,50 m, Mări-
mea 38: 1,60 m, Mărimea 40: 1,70 
m, Mărimea 42: 1,80 m, Mărimea 
44: 1,90 m. 1 Capsă pentru panta-
loni de cusut. 

PLIUL MATERIALULUI

MÂNECI FALSE

Material 140 cm 55’’
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Linia neagră a tiparului, foaia A Linia neagră a tiparului, foaia A 
Părțile tiparului de la 1 până la 6 Părțile tiparului de la 1 până la 6 
Mărimea 34 Mărimea 34 
Mărimea 36  Mărimea 36  
Mărimea 38  Mărimea 38  
Mărimea 40  Mărimea 40  
Mărimea 42  Mărimea 42  
Mărimea 44 Mărimea 44 

Măsurătorile de tăiere pentru a, b, c, d, e

Prezentarea generală a tiparului

Mărimea 34 36 38 40 42 44 Lățime 
pentru toate 
mărimile 
(cm / in)

Lungime (cm / ins)

a 14
5½

3
1⅛

b 16,5
6½

14
5½

c 10,5
4⅛

14
5½

d 19,5
7¾

21,5
8½

8
3⅛

e 16
6¼

4
1½

Tăierea tiparului pe coală
Trasați părțile de tipar de pe foaia ti-
parului. Linia de cusătură la deschi-
derea pentru fermoarul șlițului din 
partea 1 sunt pentru Mărimea 34. 
Pentru Mărimile 36 - 44, marcați linia 
de cusătură la aceeași distanță de 
centru față precum pentru Mărimea 
34 Atenție la lungimile diferite ale 
șlițului! Prindeți cu ace părțile tipa-
rului de material, așa cum se arată 
în dispunerea tiparului. Desenați 
părțile de la a la e direct pe material. 
Rezerve pentru cusătură și tiv
Cusături și margini 1,5 cm, pentru tiv 
4 cm. Pentru părțile de la a la e, rezer-
vele sunt incluse în măsurători.

Tăierea părților tiparului
1 Spate Parte pantalon 2x
2 Spate Buzunar 2x
3 Lateral Părțile bridei laterale a șol-
dului 2x
4 Spate Parte pantalon 2x
5 Față Betelie 2x
6 Spate Betelie în pliul materialului 1x
a Paspoal 4x
b Spate Buzunar (mare) 2x
c Spate Buzunar (mic) 2x
d Înfășurare dedesubt 1x
e Benzi pentru bucle curea 1x

Interfațarea Călcați cu fierul de căl-
cat părțile 5 și a (partea stângă).

Asamblare

1Pliuri cu fierul de călcat:
Coaseți Îndoiți părțile pantalonilor 

de-a lungul liniei PLIULUI, stânga pe stân-
ga, și călcați pliul. 

2 Față Pliuri:
Prindeți Introduceți pliurile din exteri-

or în direcția săgeții și fixați.

3Buzunare bridă laterală:
Coaseți la mașină buzunarul dreapta 

pe dreapta pe marginile de prindere din 
față. Coaseți la mașină părțile pantalonu-
lui. Așezați buzunarele în sus sau în față și 
coaseți la mașină îngust pe rezervele de 
cusătură, a se consulta „Cum se face” - 
Coasere dublură față în față pe rezerve - 
din Glosar. Rotiți buzunarul spre interior, 
călcați marginea. Prindeți cu ace deschid-
erile buzunarelor pe părțile bridei later-
ale a șoldului, la liniile de alipire. Coaseți 
și tăiați în interiorul buzunarelor. Însăilați 
părțile de buzunar la părțile din față ale 
pantalonilor. Mai întâi tăiați rezerva de pe 
buzunarul din dreapta de-a lungul cen-
trului Tăiați mijlocul.

4Buzunare cu paspoal: 
Marcați o linie de amplasare pentru 

paspoal la 1,5 cm sub și deasupra liniei de 
buzunar pentru părțile de pantalon din 
spate. Îndoiți benzile de paspoal pe lun-
gime, partea dreaptă în exterior, și călcați. 
Atașați banda dublă paspoal, astfel încât 
marginea pliului paspoalului să se întâl-
nească cu linia de amplasare. Marcați ca-
petele buzunarelor (pensele transver-
sale) pe paspoaluri. Cosă 7 mm (= lățimea 
finisată a paspoalului) lângă marginea 
pliului. Tăiați între cusături, în diagonală 
spre capetele cusăturilor, nu prindeți 
paspoalul. Puneți paspoalul în deschi-
dere, călcați. Coaseți buzunarul mic pe in-
terior la nivelul rezervei cusăturii inferio-
are a paspoalului, călcați în jos. Coaseți la 
mașină buzunarul mare până la rezerva 
cusăturii de atașare a paspoalului superi-
or. Trageți triunghiurile mici spre interior 
de la capetele de tăiere și coaseți pe 
paspoal și buzunar de la capătul cusăturii 
la capătul cusăturii. Tăiați buzunarul de 
aceeași dimensiune, coaseți la mașină și 
finisați. 

5Cusături laterale / Cusături de pe inte-
riorul cracului:

Coaseți la mașină cusăturile laterale și 
cusăturile de pe interiorul cracului. Fin-
isați rezervele de cusătură și călcați-le. 

6 Față Cusătură centrală:
Coaseți la mașină cusătura centrală de 

la marcajul șlițului și cusăturile de pe in-
teriorul cracului. 

7Deschiderea pentru fermoarul șlițului:
dublurile față în față ale șlițului către 

interior, pe stânga de-a lungul centrului 
din față, pe stânga la 5 mm înainte de 
centrul din Centru. Pe marginea stângă a 
șlițului (înfășurare dedesubt), coaseți 
strâns sub deschiderea pentru fermoarul 
șlițului lângă dinți. Fixați șlițul de la cent-
ru la centru. Coaseți deschiderea pentru 
fermoarul șlițului liberă pe dreapta 
dublurii față în față, nu includeți partea 
pantalonilor. Prindeți dublura față în față. 
Tăiați șlițul de sus cu până la 3 cm înainte 
de capătul șlițului, așa cum se indică, cu 
fire decorative. Îndoiți partea inferioară a 
șlițului cu fante pe lungime, coaseți la 
mașină partea îngustă inferioară. În-
toarceți. Așezați înfășurarea de dedesubt 
sub marginea stângă a deschiderii pent-
ru fermoarul șlițului, fixați pe dublura față 
în față. Coaseți la mașină dublura șlițului 
pe partea inferioară aproape de înfășura-
re. Aplicați din nou șlițul și coaseți la 

mașină până la capătul șlițului, inclusiv 
partea inferioară. 

8Spate Cusătură centrală:
Lungimea Coaseți la mașină cusătura 

centrală. Finisați rezervele de cusătură, 
călcați de sus până la începutul curbei. La 
nivelul șlițului, rezervele de cusătură nu 
trebuie călcate plat. 

9Bucle curea:
Călcați banda e spre centru de-a lun-

gul marginilor lungi și călcați banda în 
jumătate pe lungime, partea stângă în in-
terior. Călcați la mașină marginile îngust, 
coaseți îngust marginea pliului. Tăiați 
benzile în 2 părți egale. Fixați buclele de 
centură în față peste pliurile de pe mar-
ginea superioară a pantalonilor. 

10Betelie cu șnur elastic:
Coaseți Coaseți la mașină părțile 

beteliei, dreapta pe dreapta, la părțile 
beteliei din spate, lăsând deschisă 
cusătura de pe jumătatea interioară a 
beteliei, astfel încât banda de elastic să 
poată fi trasă. Călcați rezervele de 
cusătură separat. Îndoiți betelia în 
jumătate de-a lungul liniei de pliere și 
călcați, partea stângă în interior. Des-
faceți din nou betelia. Coaseți la mașină 
marginea exterioară a beteliei de margin-
ea superioară a pantalonilor. Călcați 
rezervele de cusătură în betelie, călcați 
rezervele celeilalte margini lungi a 

beteliei către interior. Întoarceți betelia 
spre exterior la linia de pliere. Coaseți 
Coaseți marginile împreună, dreapta la 
centru față, stânga la înfășurare dedes-
ubt. Reduceți rezervele, tăiați în diago-
nală la colțuri. Întoarceți betelia, fixați 
peste cusătura de îmbinare. Coaseți la 
mașină din exterior în linia tivului cusă-
turii de îmbinare, prinzând jumătatea in-
terioară a beteliei în timp ce faceți asta. 
Lungimea Coaseți betelia pentru tubu-
latură, așa cum se indică. Tăiați benzile de 
elastic în 3 părți de lungime egală. Intro-
duceți benzi în tubulatură folosind un ac 
de siguranță. Așezați capetele beteliei în 
betelia din față, coaseți în linia tivului, 
lățime finită Mărimea 34: 42,5 cm, 
Mărimea 36: 46 cm, Mărimea 38: 49 cm, 
Mărimea 40: 52 cm, Mărimea 42: 55,5 cm, 
Mărimea 44: 58,5 cm. Puneți buclele de 
curea în sus. Coaseți capetele sub mar-
ginea superioară a pantalonilor. Coaseți 
capsele pentru pantaloni.

11Tiv:
Finisați rezervele pentru tiv, călcați 

spre interior și coaseți la mașină.

12Pliuri cu fierul de călcat:
Fixați cusăturile laterale și cusături-

le de pe interiorul cracului pe picioarele 
pantalonilor. Lungimea Călcați pliurile 
până la aproximativ 15 cm sub cusătura 
beteliei. Așezați Călcați pliurile tivului. 

Dispunerea tiparului

În cazul stratului dublu de material, tăiați partea dreaptă în interior. 

 Pornire rapidă pentru profesioniști
  1 Pliuri de călcare
  2 Față Pliuri
  3 Buzunare în brida de șold
  4 Buzunare cu paspoal
  5 Cusături laterale / Cusăturile de pe interiorul cracului
  6 Față Cusătură centrală
  7 Deschiderea pentru fermoarul șlițului
  8 Spate Cusătură centrală
  9 Bucle curea
 10 Betelie cu șnur elastic
 11 Tiv
 12 Pliuri cu fierul de călcat

130 Lecție de cusut de la pagina 24 în revistă

la p. 17
Mărimile 48, 50, 52, 54, 56

Lungimea spatelui aproximativ 75 cm

Material și accesorii 
Material recomandat: Material pen-
tru cămăși. 

Material original: Poplin. 
Accesorii: Villene/Pellon G 785. 7 

131 Cămașă ●●●●

Material necesar

nasturi.

Tăierea tiparului pe coală
Trasați părțile de tipar de pe foaia ti-
parului. Urmați liniile și detaliile 
pentru stilul 131. Marcajul X în par-
tea 12 se aplică Mărimii 48. Pentru 
celelalte mărimi, mutați în mod co-
respunzător marcajul X superior al 
liniilor de cusătură în sus. X de mai 
jos se aplică pentru toate mărimile. 
Desenați marcajele X la aceleași 
distanțe. Prindeți cu ace părțile tipa-
rului de material, așa cum se arată 
în dispunerea tiparului. 
Rezerve pentru cusătură și tiv
Cusături, margini și tivuri 1,5 cm, 
pentru tivuri mâneci 3 cm. 
Tăierea părților tiparului
 1 Spate pe un pliu 1x
 2 Bridă în pliu 2x

Mărimea 48 50 52 54 56

Lățimea 
materialului

cm
in Material necesar (Metri / yarzi)

Substanță 140 1,95
55 2 ⅛

PLIUL MATERIALULUI

MÂNECI FALSE

Material 140 cm 55’’
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Linia albastră a tiparului, foaia C Linia albastră a tiparului, foaia C 
Părțile tiparului 1, 2 și de la 12 până la 14 Părțile tiparului 1, 2 și de la 12 până la 14 
Mărimea 48  Mărimea 48  
Mărimea 50  Mărimea 50  
Mărimea 52 Mărimea 52 
Mărimea 54  Mărimea 54  
Mărimea 56 Mărimea 56 

Prezentarea generală a tiparului

12 Față 2x
13 Mânecă 2x
14 Guler pe un pliu 2x
Interfațarea Călcați cu fierul de căl-
cat partea 14 (1x= sub guler) (partea 

Dispunerea tiparului

Îndoiți materialul conform dispunerii tiparului, cu partea dreaptă în interior. 

 Pornire rapidă pentru profesioniști
  1 Bridă exterioară
  2 Cusături umeri
  3 Guler
  4  Bridă interioară / Dublură / Guler
  5 Cusături laterale
  6 Coaseți mânecile
  7 Atașați mânecile
  8 Tiv / tivuri mânecă
  9 Butoniere / Nasturi

stângă a materialului). În plus, întă-
riți dublurile față în față de pe părțile 
din față până la linia de pliere prin 
interfațare (partea dreaptă a materi-
alului).

Asamblare

1Bridă exterioară:
Coaseți la mașină o bridă la marginea 

părții din spate, dreapta pe dreapta 
(cusătura numărul 2). Călcați rezervele de 
cusătură în bridă. 

2Cusături umeri:
Așezați partea din față pe partea din 

spate, dreapta pe dreapta, prindeți cu 
ace și coaseți la mașină cusăturile umeril-
or (cusătură număr 3). Călcați rezervele 
de cusătură în bridă.

3Guler:
Așezați părțile de guler una peste alta, 

dreapta pe dreapta, coaseți la mașină 
marginile exterioare. Reduceți rezervele 
de cusătură, tăiați în diagonală la colțuri. 

Îndoiți și călcați gulerul. Fixați gulerul pe 
decolteul cămășii, capetele gulerului se 
întâlnesc cu partea din față la pensa 
transversală (cusătura numărul 10), 
jumătatea întărită a gulerului este în par-
tea de jos. 

4Bridă interioară / Dublură / Guler:
Pe a doua bridă, călcați rezerva mar-

ginii din spate și marginile umerilor către 
interior. Fixați brida interioară peste guler 
la decolteul din spate. Coaseți Îndoiți 
dublurile pe linia DUBLURII PLIULUI, 
dreapta pe dreapta. Fixați liniile decol-
teului din partea din față și dublurile, gul-
erul este prins între. Marginile umerilor 
ale dublurilor din față se află pe brida in-
terioară. Coaseți la mașină de-a lungul 
marginii marcate a benzii decolteului. Re-
duceți rezerva, tăiați de-a lungul curbe-
lor. Coaseți Întoarceți dublurile și brida 
interioară către interior, puneți gulerul în 
sus. Călcați marginile. Coaseți îngust bri-
da interioară la cusăturile de atașare a 
bridei sau coaseți la mână. Lateral Fixați 
marginile bridei împreună. 

5Cusături laterale:
Așezați părțile din față pe partea din 

spate, dreapta pe dreapta. Prindeți cu ace 
și coaseți la mașină cusăturile laterale 
(cusătura numărul 4). Finisați rezervele 
de cusătură și călcați-le. 

6Cusături mânecă:
Îndoiți mânecile pe jumătate pe lun-

gime. Coaseți la mașină cusăturile mâne-
cilor (cusătura numărul 11). Finisați 
rezervele de cusătură și călcați-le. 

7Atașați mânecile:
Puneți mânecile în decupajele mâne-

cilor, respectând următoarele puncte: 
Pensele transversale 12 ale părții din față 
și mânecilor trebuie să se întâlnească. 
Pensele transversale ale mânecilor se 
întâlnesc cu cusătura umărului. Cusături-
le mânecilor și cusăturile laterale se întâl-
nesc. Coaseți la mașină mânecile. Fi-
nalizați rezervele de cusătură. 

8Tiv / tivuri mânecă:
Finisați rezervele pentru tiv și mâneci, 

călcați spre interior și coaseți la mașină. 

9Butoniere / Nasturi:
Coaseți în cruce butonierele la x din 

partea din față stângă. Mărimea bu-
tonierei depinde de mărimea nasturilor. 
Coaseți nasturii la partea din față dreapta 
corespunzătoare. 

Cum scurtați sau lungiți tiparele
Este ușor cu stilurile noastre cu mai multe mărimi

Deși calculăm tiparele pentru toate sti-
lurile pentru mai multe mărimi, s-ar pu-
tea să vă placă un model și să descoperiți 
că tiparul este prea mic sau prea mare 
pentru ce mărime aveți nevoie. Pentru a 
nu fi nevoit să renunțați la stilul dorit, vă 
vom arăta aici cum puteți adăuga o 
mărime. Tot ce aveți nevoie este un 
creion ascuțit și un echer.

În stilurile noastre cu mai multe mărimi, 
liniile de identificare ale mărimilor indi-
viduale sunt amplasate una lângă alta. 
Distanța dintre linii corespunde diferenț-
elor de lățime sau de lungime dintre di-
versele mărimi. Pentru a obține o mărime 
mai mare sau mai mică, tot ce trebuie să 
faceți este să trasați o altă linie de dimen-
siune pe toate părțile tiparului, la aceeași 
distanță cu dimensiunile noastre date. 
Nu că bazați pe estimări vizuale! O riglă, 
de preferință un echer, sunt instrumente 
mai precise. 
Pentru a măsura distanțele, 
trasați mai multe linii auxiliare 
precise în unghi drept față de 
liniile de cusătură date. De 
asemenea, conectați colțurile 
mărimilor individuale, spre ex-
emplu, decolteul și cusătura 
umărului sau cusătura mânecii 
și umărului etc. Aceste linii aux-
iliare trebuie să treacă exact 
prin punctele de colț respec-
tive (a se consulta desenul de 
mai sus).
De asemenea, puteți conecta 
semne de ajustare, cum ar fi 
marcajul umărului de pe 
manșeta mânecii, care nu sunt 
exact dispuse unul deasupra 
celuilalt sau unul lângă celălalt 
în ceea ce privește măsurile in-
dividuale, cu o linie auxiliară. 

Ulterior, puteți desena semnul de 
ajustare care se aplică mărimii dvs. în 
punctul în care linia de cusătură se inter-
sectează cu această linie auxiliară (a se 
consulta desenul de mai jos).
Notă: Conform tabelului de măsurători, 
lățimile se modifică cu 4 cm între mărim-
ile 36 la 46 și cu 6 cm de la mărimea 46 la 
52.
 
În cazul în care doriți să reduceți un stil de 
mărimi de la 44 la 52, doar liniile de 
mărime sau distanțele dintre liniile de 
mărimi 44 și 46 sunt decisive pentru re-
ducerea modelului, atunci când desenați 
liniile diagonale la colțuri și când de-
senați în mărimea 42.

Nu trebuie să modificați stilurile cu mai 
mult de două mărimi. O potrivire bună 
nu ar mai fi garantată în astfel de situații.

Conectați
colțurile fiecărei

mărimi, apoi
desenați o

mărime nouă.

Pe mânecă, 
conectați marcajele.
de umăr cu o linie,
apoi trasați noul marcaj de 
umăr.

CUM SE FACE

PLIUL MATERIALULUI PLIUL MATERIALULUI

PLIUL MATERIALULUI MÂNECI FALSE

MÂNECI FALSE

Material 140 cm 55’’
Material 140 cm 55’’
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Aceste fermoare speciale sunt disponi-
bile în 3 lungimi: 22 cm, 40 cm, 60 cm. 
Fermoarul trebuie să fie cu cel puțin 2 cm 
mai lung decât șlițul. Este cusut înainte ca 
cusătura de sub șliț să fie cusută. Este 
nevoie de un picioruș presor de cusut 
special pentru a coase.
Realizarea cusăturii unui fermoar:
Deschideți fermoarul și împingeți bobina 
cu unghia degetului mare, pentru a 
scoate la vedere cusătura dintre bandă și 
bobină. Așezați fermoarul deschis cu fața 
în jos, pe partea dreaptă a materialului, la 
o margine cu șliț.
Pentru a coase fermoarul exact pe linia 
de cusătură marcată, calculați distanța 
dintre bandă și marginea materialului, 
după cum urmează: Lățimea rezervei 
cusăturii minus 1 cm lățimea benzii = dis-
tanța până la marginea materialului. Cu o 
lățime de cusătură de 1,5 cm, distanța 
până la bandă este de 
5 mm.
Fixați capătul superi-
or al fermoarului la 
distanța calculată de 
la marginea materia-
lului cu un ac de 
cusut. La capătul mar-
cat al șlițului, capătul 

Cusătură fermoar ascuns 
inferior al fermoarului iese în afară. 
Așezați piciorușul de cusut special pe fer-
moar, astfel încât bobina să fie în crestătura 
din dreapta acului (1). Coaseți fermoarul 
de sus până la capătul marcat al șlițului. 
Închideți deschiderea pentru fermoarul 
șlițului. Așezați a doua bandă cu fermoar 
cu partea superioară pe partea dreaptă a 
materialului celei de-a doua margini a 
șlițului, fixați în partea de sus cu un ac. 
Deschideți fermoarul din nou. 

Așezați piciorușul special de cusut pe 
capătul superior al fermoarului, bobina 
se află în crestătura din stânga acului (2). 
Coaseți fermoarul de sus până la capătul 
șlițului. Închideți deschiderea pentru fer-
moarul șlițului.
Acum coaseți la mașină cusătura sub fer-
moar, de jos în sus. Așezați capătul de jos 
liber al fermoarului spre rezerva de 

cusătură. Coaseți cât 
mai strâns posibil până 
la ultima cusătură a 
cusăturilor fermoaru-
lui. Tăiați fermoarele 
prea lungi și coaseți ti-
vuri la capăt cu o bu-
cată de material textil.

1 2

SFAT UTIL:
Dacă introduceți ace de-a lun-
gul liniei de cusătură marcate, 
puteți coase la mașină peste 
ace. Este garantat că acul mași-
nii nu se va rupe.

Fixați betelia interioară / dublura / căp-
tușeala pe marginea părților din dreapta. 
La șlițul fermoarului, pliați înapoi cape-
tele beteliei interioare / dublurii / căp-
tușelii cu 5 mm înainte de marginea șlițu-
lui, fixați pe margine (Fig.1). 

Dublură / betelie / căptușeală la un fermoar
Pe parte (top, rochie, fusta, pantaloni), în-
toarceți rezervele șlițului în exterior și fix-
ați peste dublură / betelia interioară / 
căptușeală la margine. 
Coaseți la mașină de-a lungul marginii 
(Fig. 2).

2

În cazul marginilor care sunt pliate cu 
dublură, o bandă de dublură, căptușeală 
sau un buzunar aplicat și care nu ur-
mează să fie cusute mai târziu, este logic 
să se coasă la mașină dublura, banda de 
dublură sau căptușeala. Astfel, aceste 
margini se așază frumos și rămân plate 
chiar și după spălare.  
În plus, dublura, benzile de dublură sau 
căptușeala nu pot „străpunge” astfel în 
exterior. Pentru a face acest lucru, 
dublurile etc., sunt așezate peste rezerve 
după ce rezervele de cusătură au fost tăi-
ate și cusute din partea dreaptă îngust 
lângă cusătura de îmbinare de pe 
rezerve. Această cusătură este ulterior 
vizibilă numai pe interiorul articolului 
vestimentar. 

Realizarea cusăturii la mașină a dublurii la rezerve 
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GLOSAR

1

Coaseți la mașină cu ochiuri medii - cusă-
turile prea mici pot perfora materialul. 
Dacă este posibil, nu desfaceți cusăturile 
finite, deoarece cusăturile ar putea 
rămâne vizibile. 
Pentru a vă asigura că mașina dvs. de 
cusut coase uniform, utilizați un picioruș 
de teflon în mașină. Folosiți cleme de ma-
terial în loc de ace. 

Călcați materialele matlasate pe dos, sub 
o cârpă presată, la căldură moderată, fără 
abur. Testați întotdeauna fierul de călcat, 
pe o bucată de material. Atenție, nu orice 
strat de acoperire este rezistent la 
curățare. 
Când cumpărați materiale textile, între-
bați despre proprietățile de îngrijire ale 
materialului dvs.

Materiale matlasate
CUM SE FACE

Fermoarele separabile sunt disponibile 
în lungimi de 30 până la 80 cm, fiecare la 
intervale de 5 cm. În cazul în 
care aveți nevoie de o lungime 
diferită, cumpărați următorul 
fermoar mai mare și scurtați 
corespunzător nevoilor. Pen-
tru a face acest lucru, 
măsurați marginea articolu-
lui de la începutul fer-
moarului și până la sfârșitul 
acestuia. Măsurați această 
dimensiune de la partea 
de jos a fermoarului în 
sus și marcați-o pe ben-
zile fermoarului.
În cazul fermoarelor 
metalice,
îndoiți cu grijă părțile de capăt su-
perioare
ale șirului de dinți, 
desprindeți și
lăsați deoparte. Folosiți un clește 
pentru a îndepărta dinții de pris-

os de deasupra, până la 5 mm sub mar-
caj. 

În cele din urmă, prindeți piesele de fin-
isare înapoi pe benzile fermoarului și 

apăsați ferm.

În cazul fermoarelor din plas-
tic, îndepărtați părțile supe-
rioare și numărul corespun-
zător de dinți cu un clește. 
Pentru a preveni alune-
carea, coaseți o bandă 

groasă de fire la fiecare 
dintre capetele superi-
oare. Fermoarele 
foarte fine din plastic 
nu au dinți, ci o spirală. 
Aceste fermoare sunt 
pur și simplu tăiate în 

partea de sus - cu 2 cm 
mai mult decât este nece-

sar. Fie prindeți capetele su-
perioare ale benzii în cusătură, 

fie le pliați.

Scurtarea unui fermoar
CUM SE FACE


