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PATTERN SHEET

FOAIE DE TIPAR
INFORMAȚII SUPLIMENTARE ȘI SFATURI PENTRU CUSUT

DECUPAREATIPAR PE COALĂ

Linia de îmbinare
Părțile mari ale tiparului care nu 
pot fi extinse în linie dreaptă, sunt 
desenate pe foaia de tipar în două 
bucăți. Aceste bucăți trebuie lipite 
împreună după ce au fost trasate. 
O linie dublă indică linia de îmbin-
are. Există și simboluri (triunghiuri 
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 
întâlnească atunci când 
mâneca este atașată.

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

Simbolul pliseului
Îndoiți pliseul în direcția 
săgeții.

Marcajul șlițului
Acest marcaj indică începutul/
sfârșitul unui șliț, de exemplu, la 
șlițuri laterale, deschideri pentru 
buzunare  sau la șlițuri pentru fer-
moar.

Picioruș presor
este simbolul pentru cusături și linii de 
tighel.

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

Dispunerea tiparului
Dispunerea tiparului arată cum să amplasați în 
mod optim părțile tiparului pe materialul nostru 
original. Pliați materialul 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 contururi întrerupte trebuie atașate pe material 
cu fața în jos (anume, fața imprimată în jos).
Zonele umbrite cu gri arată ce părți urmează să fie 
interfațate.

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

Linii de marcare
Transferați liniile părților tiparului pe dosul materia-
lului folosind hârtia de transfer pentru croitorie Bur-
da Style.
Însăilați manual de-a lungul liniilor (de exemplu, 
pentru buzunare sau partea din centru-față) pentru 
a le face vizibile pe fața materialului.

Interfațarea (Vilene/Pellon)
Interfațarea se poate realiza cu fibre sintetice sau 
naturale. Există mai multe tipuri de interfațare dis-
ponibile, pentru a se potrivi cu o varietate de mate-
riale.
Interfațarea conferă volum părților care trebuie să-
și păstreze forma.
Instrucțiunile de cusut specifică interfațarea nece-
sară.

Imprimeuri direcționale
Dacă materialul are un imprimeu direcțional, 
părțile tiparului trebuie să fie toate prinse cu ace pe 
material, astfel încât marginile inferioare să se afle 
în aceeași direcție. Când lucrați cu carouri, dungi 
dispuse pe lățime sau un imprimeu pe lățime, asig-
urați-vă că liniile tiparului se potrivesc la cusăturile 
verticale.

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

Încrețiți
Slăbiți
Întindeți

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

Foile de tipar A – D sunt capsate în 
revistă.

TRASAREA
PĂRȚILOR DE TIPAR

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

Dublură
este o bucată de material folosită pentru finisarea 
marginilor și deschiderilor. Este tăiată în aceeași 
formă ca și marginea de finisat. Acesta este mo-
tivul pentru care, de obicei, nu există o parte de ti-
par pentru dublură. În schimb, este desenată 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 un-
ei părți de tipar care ar trebui să se afle pe această 
margine pliată este marcată (a se vedea linia între-
ruptă de pe dispunerea pentru decupare). La de-
cuparea bucăților de material, această margine nu 
necesită o rezervă de cusătură, deoarece nu ex-
istă 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 ver-
ifica lungimea și lățimea cusăturii. În mod alterna-
tiv, marginea materialului poate fi finisată prin sur-
filare (cu o mașină de cusut overlock).

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

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

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

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

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

Slăbire / fronseu (încrețire)
A slăbi înseamnă a potrivi o linie de cusătură mai 
lungă cu o linie de cusătură mai scurtă atunci când 
le coaseți împreună (pentru modelare). A încreți în-
seamnă 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 fire-
lor, la lungimea dorită.

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

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

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

Poziția bridei
pentru butoniere, 
nasturi, găici

Foarfecile
indică margini sau linii 
de tăiat sau crestat

MARGINI FALSE PUF

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

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

2  BUST
în partea cea mai plină a bustului

3  TALIE
peste metrul din talie

4  ȘOLDURI
în jurul celei mai pline părți

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

6  6 UMĂR
de la baza gâtului până la punctul umărului

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

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

Măsurătorile sunt prezentate în tabele în centimetri și în inchi.

MĂSURAREA

TABELELE DE MĂRIMI BURDA

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

cm 56
nou născut

62
3 luni

68
6 luni

74
9 luni

80
12 luni

86
18 luni

92
2

98
3

104
4

110
5

116
6

Piept cm
in

45
17 ¾

47
18 ½

49
19 ¼

51
20⅛

53
20 ¾

55
21 ½

56
22

57
22 ½

58
22 ¾

59
23 ¼

60
23 ½

Talie cm
in

42
16 ½

44
17 ¼

46
18⅛

48
19

50
19 ¾

51
20

52
20 ½

53
20 ¾

54
21 ¼

55
21 ¾

56
22

Șold cm
in

46
18⅛

48
19

50
19 ¾

52
20 ½

54
21 ¼

56
22

58
22 ¾

59
23 ¼

61
24

63
24 ¾

65
25 ½

Lungimea brațului cm
in

16
6 ¼

19
7 ½

21
8 ¼

23
9

26
10 ¼

28
11

31
12 ¼

33
13

36
14 ¼

38
15

41
16 ¼

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

cm 122
7

128
8

134
9

140
10

146
11

152
12

158
13

164
14

170
15

176
16

Piept cm
in

62
24 ½

64
25 ¼

66
26

68
26 ¾

72
28 ¼

76
30

80
31 ½

84
33

88
34 ½

92
36 ¼

Talie cm
in

57
22 ½

58
22 ¾

59
23 ¼

61
24

63
24 ¾

65
25 ½

67
26 ½

69
27 ¼

71
28

73
28 ¾

Șold cm
in

67
26 ½

69
27 ¼

72
28 ¼

74
29 ¼

78
30 ¾

82
32 ¼

86
33 ¾

90
35 ½

94
37

98
38 ½

Lungimea brațului cm
in

43
17

46
18⅛

48
19

51
20

53
20 ¾

55
21 ¾

57
22 ½

59
23 ¼

61
24

63
24 ¾

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

cm 122
7

128
8

134
9

140
10

146
11

152
12

158
13

164
14

170
15

176
16

Piept cm
in

63
24 ¾

66
26

69
27 ¼

72
28 ¼

75
29 ½

78
30 ¾

81
32

84
33

87
34 ¼

90
35 ½

Talie cm
in

57
22 ½

60
23 ½

62
24 ½

65
25 ½

67
26 ½

70
27 ½

72
28 ¼

75
29 ½

77
30 ¼

79
31⅛

Șold cm
in

67
26 ½

70
27 ½

73
28 ¾

76
30

79
31⅛

82
32 ¼

85
33 ½

88
34 ½

91
35 ¾

94
37

Lungimea brațului cm
in

43
17

46
18⅛

48
19

51
20⅛

53
20 ¾

55
21 ½

57
22 ½

59
23 ¼

61
24

63
24 ¾

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

34
8

2/4
36
10

4/6
38
12
8

40
14
10

42
16
12

44
18
14

46
20
16

48
22
18

50
24

20/22
52
26
24

Înălțime cm
in

168
5’6”

168
5’6”

168
5’6”

168
5’6”

168
5’6”

168
5’6”

168
5’6”

168
5’6”

168
5’6”

168
5’6”

Bust cm
in

80
31 ½

84
33

88
34 ½

92
36 ¼

96
37 ¾

100
39 ¼

104
41

110
43 ¼

116
45 ¾

122
48

Talie cm
in

62
24 ½

66
26

70
27 ½

74
29 ¼

78
30 ¾

82
32 ¼

86
33 ¾

92
36 ¼

98
38 ½

104
41

Șold cm
in

86
33 ¾

90
35 ½

94
37

98
38 ½

102
40 ¼

106
41 ¾

110
43 ¼

116
45 ¾

122
48

128
50 ½

Lungimea brațului cm
in

59
23 ¼

59
23 ¼

60
23 ½

60
23 ½

61
24

61
24

61
24

61
24

62
24 ½

62
24 ½

Lățime umăr cm
in

12
4 ¾

12
4 ¾

12
4 ¾

13
5⅛

13
5⅛

13
5⅛

13
5⅛

14
5 ½

14
5 ½

14
5 ½

Cu excepția înălțimii, aceste mărimi corespund mărimii standard pentru femei.
 MĂRIMI PE JUMĂTATE, PENTRU FEMEI PETITE/SCUNDE (înălțime 160 cm / 5 ft. 3 in) Bandă 3

Mărimea Burda
Mărime Regatul Unit
Mărime SUA

17
8 ½
4P

18
10 ½
6/8P

19
12 ½

8
20

14 ½
8/10P

21
16 ½
12P

22
18 ½
14P

23
20 ½
16P

24
22 ½
18P

25
24 ½
20P

26
26 ½
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
31 ½

84
33

88
34 ½

92
36 ¼

96
37 ¾

100
39 ¼

104
41

110
43 ¼

116
45 ¾

122
48

Talie cm
in

62
24 ½

66
26

70
27 ½

74
29 ¼

78
30 ¾

82
32 ¼

86
33 ¾

92
36 ¼

98
38 ½

104
41

Șold cm
in

86
33 ¾

90
35 ½

94
37

98
38 ½

102
40 ¼

106
41 ¾

110
43 ¼

116
45 ¾

122
48

128
50 ½

Lungimea brațului cm
in

57
22 ½

57
22 ½

58
22 ¾

58
22 ¾

58
22 ¾

59
23 ¼

59
23 ¼

59
23 ¼

60
23 ½

60
23 ½

Lățime umăr cm
in

12
4 ¾

12
4 ¾

12
4 ¾

13
5⅛

13
5⅛

13
5⅛

13
5⅛

14
5 ½

14
5 ½

14
5 ½

Cu excepția înălțimii, aceste mărimi corespund mărimii standard pentru femei.
 MĂRIMI FEMEI ÎNALTE (înălțime 176 cm / 5 ft. 9 in) Bandă 9

Mărimea Burda
Mărime Regatul Unit
Mărime SUA

68
8

2/4
72
10

4/6
76
12
8

80
14
10

84
16
12

88
18
14

92
20
16

96
22
18

100
24

20/22
Înălțime cm

in
176
5’9”

176
5’9”

176
5’9”

176
5’9”

176
5’9”

176
5’9”

176
5’9”

176
5’9”

176
5’9”

Bust cm
in

80
31 ½

84
33

88
34 ½

92
36 ¼

96
37 ¾

100
39 ¼

104
41

110
43 ¼

116
45 ¾

Talie cm
in

62
24 ½

66
26

70
27 ½

74
29 ¼

78
30 ¾

82
32 ¼

86
33 ¾

92
36 ¼

98
38 ½

Șold cm
in

86
33 ¾

90
35 ½

94
37

98
38 ½

102
40 ¼

106
41 ¾

110
43 ¼

116
45 ¾

122
48

Lungimea brațului cm
in

61
24

61
24

62
24 ½

62
24 ½

62
24 ½

63
24 ½

63
24 ¾

63
24 ¾

64
25 ¼

Lățime umăr cm
in

12
4 ¾

12
4 ¾

12
4 ¾

13
5⅛

13
5⅛

13
5⅛

13
5⅛

14
5 ½

14
5 ½

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

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

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

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

 MĂRIMI STANDARD PENTRU BĂRBAȚI
Mărimea Burda
Mărime SUA

44
34

46
36

48
38

50
40

52
42

54
44

56
46

58
48

60
50

Înălțime cm
in

168
66 ¼

171
67 ¼

174
68 ½

177
69 ¾

180
70 ¾

182
71 ½

184
72 ½

186
73 ¼

188
74

Piept cm
in

88
34 ½

92
36 ¼

96
37 ¾

100
39 ¼

104
41

108
42 ½

112
44

116
45 ⅝

120
47 ¼

Talie cm
in

78
30 ¾

82
32 ¼

86
33 ¾

90
35 ½

94
37

98
38 ½

104
41

110
43 ¼

116
45 ⅝

Șezut cm
in

90
35 ½

94
37

98
38 ½

102
40 ¼

106
41 ¾

110
43 ¼

115
45 ¼

120
47 ¼

125
49 ¼

Lungimea brațului cm
in

61
24

62
24 ½

63
24 ¾

64
25 ¼

65
25 ½

66
26

67
26 ½

68
26 ¾

69
27⅛

Gât cm
in

37
14 ½

38
15

39
15 ½

40
15 ¾

41
16 ¼

42
16 ½

43
17

44
17 ⅜

45
17 ¾



3/2023   burdastyle     5

WEBKANTEN

STOFFBRUCH 36 - 44Stoff I 140 cm 55 “

WEBKANTE

WEBKANTE

36 - 44Stoff I 140 cm 55 “
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36 - 44
Stoff II 140 cm 55 “

6

13
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WEBKANTEN

STOFFBRUCH 36 - 44Stoff I 140 cm 55 “

WEBKANTE

WEBKANTE

36 - 44Stoff I 140 cm 55 “

WEBKANTE

WEBKANTE

36 - 44
Stoff II 140 cm 55 “
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13

9
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4
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2
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1

8 8

7

7
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PLIUL MATERIALULUI

MARGINI FALSE

MARGINE FALSĂMARGINE FALSĂ

Material 140 cm 55’’

Material I 140 cm 55’’
Material II 140 cm 55’’

MARGINE FALSĂ MARGINE FALSĂ

INSTRUCŢIUNI PENTRU CUSUT
101 Vedeţi începutul „Lecției de cusut” la pag. 62 a revistei

Linia de tipar albastră, foaia A Linia de tipar albastră, foaia A 
Părțile de tipar de la 1 la 11 și 13  Părțile de tipar de la 1 la 11 și 13  
Mărime 36  Mărime 36  
Mărime 38  Mărime 38  
Mărime 40  Mărime 40  
Mărime 42  Mărime 42  
Mărime 44 Mărime 44 

De la pagina 33
Mărimile 36, 38, 40, 42, 44
Lungime de la talie 64 cm

Material și accesorii 
Material recomandat: Materiale ușoare și flu-
ide pentru rochii combinate cu materiale cu 
paiete 
Material original: Satin (I), materiale cu paiete 
(II). 

Accesorii: Vlieseline/Vilene G 785. 1 fermoar 
invizibil, 60 cm lungime și un picioruș presor 
special.

102 Rochie ●●●●

Material necesar

Prezentarea generală a tiparului

Tăierea bucăților de material

Părțile tiparului pe coală
Trasați părțile de tipar de pe foaia tiparului.  Ur-
mați liniile și detaliile pentru stilul 102. Prindeți 
cu ace părțile tiparului de material, așa cum se 
arată în dispunerea tiparului. 

Rezerve pentru cusătură și tiv
Cusături și margini 1,5 cm, tiv și tivuri mâneci 4 
cm
Decuparea
Material I
  1 față 2x
  5 Partea din față a fustei pe un pliu 1x
  6  spate 2x
  9 Partea din spate a fustei 2x
10 Dublură  față pe un pliu 1x
11 Partea din spate 2x
13 Mânecă 2x
Material II 
2 Bandă decolteu Față dreapta 1x
3  Bandă decolteu Față stânga 1x 
4 Bandă talie față dreapta 1x
7 Bentiță spate 2x
8 Bandă talie față dreapta 2x 
Interfațarea Călcați cu fierul de călcat părțile 2, 3, 
4, 7, 8, 10 și 11 (partea stângă a materialului).

Asamblare

Note pentru lucrul cu paiete, citiți „Cum se face” 
Paiete din Glosar.
Coaseți după cum este descris în „Lecția de 
cusut” 101 la pag. 62 a revistei, de la pasul 
până la 18 și 20-21. Acestmodel 102 are o altă 
mânecă.

18Cusăturile de la mâneci:
Coaseți pensele la mâneci și apăsați. 

22Mâneca:
Finisați rezervele pentru tivul mânecii-

,apăsați pentru a fi îndreptate către interior și 
coaseți lejer manual.

Dispunerile tiparului

Pliați materialul așa cum se arată în dis-
punerea tiparului, fața materialului este 
orientată către interior la un material cu 
două straturi, iar la materialul cu un sin-
gur strat fața materialului este îndreptată 
în sus. 
Decupați părțile 7, 8 și 9 în oglindă.

 Pornire rapidă pentru profesioniști
  4  Pense pe față/ Bandă decolteu-stânga 

(Lecția de cusut)
  5  Bandă talie (Lecția de cusut)
  6 Vord. Partea din spate a rochiei (Lecția de cusut)
  7  Banda din față (Lecția de cusut)
  8 Partea din față stânga (Lecția de cusut)
  9  Bandă decolteu și talie spate 

(Lecția de cusut)
 10  Fixați părțile din spate ale fustei 

(Lecția de cusut)
 11 Fermoar invizibil (Lecția de cusut)
 12 Cusătura din centrul spatelui (Lecția de cusut)
 13 Cusăturile de la umăr (cusăturile de la umăr)
 14  Răscroială gâtului/ dublura 

(Lecția de cusut)
 15  Întoarceți dublura spre interior  

(Lecția de cusut)
 16  Întoarceți dublura spre interior  

(Lecția de cusut)
 17 Cusăturile de pe lateral (Lecția de cusut)
 18  Pense la mâneci+ mâneci  

(Lecția de cusut+ vezi mai jos)
 20 Atașați mânecile (Lecția de cusut)
 21 Tiv (Lecția de cusut)
 22 Tivul mânecii

Mărime 36 38 40 42 44

Lățimea 
materialului

cm
în Material necesar (Metri / yds)

Material I 140 2,40
55 2 ⅝

Material II 140 0,50
55 ½

Linia de tipar albastră, foaia D Linia de tipar albastră, foaia D 
Părțile de tipar de la 21 la 29 Părțile de tipar de la 21 la 29 
Mărime 36  Mărime 36  
Mărime 38  Mărime 38  
Mărime 40  Mărime 40  
Mărime 42  Mărime 42  
Mărime 44 Mărime 44 

De la pagina 58
Mărimile 36, 38, 40, 42, 44
Lungime rochie 84 cm

Material și accesorii 
Material recomandat: Materiale ușoare pentru 
rochii. 
Material original: Vâscoză. 

Accesorii: Vlieseline/Vilene G 785. Bandă bias 
preîndoită, lățime 2 cm (lățime finită1 cm) 
Mărime 36: 0,75 m, mărime 38: 0,80 m, mărime 
40: 0,85 m, mărime 42: 0,90 m, mărime 44: 0,95 
m. 18 nasturi acoperiți cu material.

103 Rochie ●●●●

Material necesar

Prezentarea generală a tiparului

Tăierea bucăților de material

Părțile tiparului pe coală
Trasați părțile de tipar de pe foaia tiparului. Marca-
jele pentru gaica îndoită de pe partea 21 și 22 sunt 
pentru mărimea 36. Modificați marcajele pentru 
celelalte mărimi conform liniilor aferente mărimii.  

Marcajul inferior de pe partea 21 este la fel pentru 
toate mărimile. Amplasați celelalte marcaje la 
părțile 21 și 22 la distanțe egale între acestea. 
Prindeți cu ace părțile tiparului de material, așa 
cum se arată în dispunerea tiparului. Marcați 
părțile a până la e direct pe material. 

Mărime 36 38 40 42 44

Lățimea 
materialului

cm
în Material necesar (Metri / yds)

Material 140 3,40
55 3 ¾
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PLIUL MATERIALULUI

MARGINI FALSE

Material 140 cm 55’’
Rezerve pentru cusătură și tiv
Cusături, margini și tiv 1,5 cm. Măsurătorile pentru 
părțile a și e includ rezerve. 

Tăierea bucăților de material

Tăiați dintr-un strat dublu de material, cu fața din dreapta către interior. Tăiați părțile a și b dintr-un singur strat de material rămas.

Decuparea
21 față 2x
22  Platcă față 4x 

(dintre care 2x ca platcă interioară)
23 Parte spate pe un pliu 1x
24 Bandă decolteu față
     (Dintre care 2x interior) 4x
25  Bandă decolteu spate   

pe un pliu (dintre care 1x interior) 2x
26 Mâneci 2x
27 Parte față a fustei 2x
28 Parte spate a fustei pe un pliu 1x
29 Dublură față 2x
 a Suprapunere acoperită (stânga) 1x
 b Benzi de întărire pentru butoniere 1x 
 c Bandă de legat 2x
 d Margine/ șliț de mânecă 2x
 e Manșete 2x
Interfațarea Călcați cu fierul de călcat părțile 24 
(2x), 25 (1x) (partea stângă a materialului).

Asamblare

1Cusăturile de pe lateral:
Prindeți cu ace cusăturile laterale de la partea 

de sus și fustă. Finisați rezervele de cusătură și 
apăsați pentru a fi deschise 

2Încrețire partea superioară:
Încrețiți marginile inferioare ale părții din față 

între *, lățime finală mărime 36: 13 cm, mărime 
38: 14 cm, mărime 40: 15 cm, mărime 42: 16 cm, 
mărime 44: 17 cm. Încrețiți marginile inferioare ale 
părții din spate între *, lățime finală mărime 36: 24 
cm, mărime 38: 26 cm, mărime 40: 28 cm, 
mărime 42: 30 cm, mărime 44: 32 cm. Faceți no-
duri la capetele firului. Distribuiți uniform pliseurile.

3Încrețire fustă:
Încrețiți marginile superioare ale fustei între *, 

pe lățimea marginii inferioare a părții de sus: 
Faceți noduri la capetele firului. Distribuiți uniform 
pliseurile.

4Cusătura de la talie:
Încrețiți marginea inferioară a părții de sus a 

rochiei pentru a se potrivi la marginea panoului 
fustei. Finisați rezervele împreună. Sfat: pentru a 
stabiliza cusătura pe rezervele de cusătură, coa-

seți o bandă de aproximativ 5 cm lățime.

5 Cusăturile de la mânecă:
Tăiați mâneca pe linia de crestare.  

 Despărțiți marginile tăiate într-o linie dreaptă și 
coaseți cât mai îngust posibil față pe față cu o 
margine longitudinală a benzii de prindere. 
Apăsați banda de prindere peste cusătură în șlițul 
mânecii. Așezați banda de prindere către interior, 
întoarceți către interior și însăilați de-a lungul 
cusăturii de îmbinare, având în final o lățime de 
prindere de 7 mm Lucrați pe fața articolului vesti-
mentar pentru a coase cu tighel aproape de mar-
gine. Prindeți banda de prindere pe interior 
(asemenea unui mic pliseu), la partea superioară 
a șlițului. Întoarceți  banda de prindere către inte-
rior la marginea din față a șlițului și însăilați. Fin-
isați rezervele împreună și apăsați una peste 
cealaltă. 

6Coaseți mânecile:
Însăilați mâneca pe față împreună cu marginea 

găurii pentru mânecă, potrivind marcajele 4 de pe 
mânecă și de pe față. Tăiați rezervele, finisați-le 
împreună și apăsați-le spre mânecă dinspre 
marginile superioare către începutul curbei. 

7Încrețiți partea de sus:
Încrețiți marginea superioară din față de la * și 

continuând marginea din față a mânecii până la 
seria de pense, lățime finală mărimea 36: 21 cm, 
mărime 38: 21,5 cm, mărime 40: 22,5 cm, 
mărime 42: 23 cm, mărime 44: 23,5 cm. Încrețiți 
marginea superioară din spate continuând mar-
ginea din spate a mânecii până la seria de pense, 
lățime finală mărimea 36: 26,5 cm, mărime 38: 27 
cm, mărime 40: 27,5 cm, mărime 42: 28 cm, 
mărime 44: 28,5 cm. Faceți noduri la capetele fir-
ului. Distribuiți uniform pliseurile.

8Benzile mânecii
Prindeți cu ace pe față părțile benzii exterioare 

a mânecii cu marginile de jos 
 ale mânecii și coaseți (cusătura numărul 5). Po-
triviți cusătura benzii mânecii cu  cusătura mâne-
cii. Apăsați rezervele pe platcă. Apăsați rezervele 
pe platca interioară și coaseți la apropiere.

9Butoniere:
Asamblați un tub de material cât mai îngust 

posibil cu banda de întărire pentru butoniere.  
Tăiați tubul de material în 18 părți a câte 6 cm și 
formați butoniere. Însăilați 15 butoniere după cum 
a fost marcat pe pe marginea din față dreapta, 
modificați mărimea pentru a se potrivi nasturilor. 
Butonierele se află pe partea din față, capetele 
butonierei pe rezervele de cusătură.

10Marginea din față dreapta:
Mai întâi, treceți platca interioară față pe față 

peste marginea din față.  Apoi aplicați dublura  din 
față (partea 29)  peste marginea  din față.  Capătul 
superior al dublurii este așezat pe platca interio-
ară. Fixați platca și dublura de-a lungul liniei mar-
cate, butonierele sunt prinse între acestea. În-
toarceți platca și dublura spre interior, așezați 
butonierele în față. Călcați marginea cu fierul. 
Prindeți platca interioară peste cusătura de prin-
dere, fixați cu ace din exterior în canelura de îm-
binare a cusăturii de prindere. Așezați celelalte 
margini ale benzii unele peste altele.

11Marginea din față stânga:
Pliați suprapunerea acoperită pe lungime, 

partea dreaptă în interior.  Coaseți capetele. În-
toarceți suprapunerea acoperită, călcați cu fierul 
de călcat. Aplicați suprapunerea acoperită pe 
marginea din stânga față, puneți rezervele de 
cusătură unele pe celelalte, în partea de sus și jos, 
resturile de cusătură sunt deasupra. Prindeți plat-
ca interioară față pe față peste marginea din față,  
apoi aplicați dublura față peste marginea din față. 
Capătul superior al dublurii este așezat pe platca 
interioară. Fixați platca și dublura de-a lungul liniei 
marcate, suprapunerea acoperită este prinsă în-
tre acestea. Întoarceți platca și dublura spre inte-
rior, așezați suprapunerea în față. Călcați cu fierul. 
Prindeți platca interioară peste cusătura de prin-
dere, fixați cu ace din exterior în canelura de îm-
binare a cusăturii de prindere. Așezați celelalte 
margini ale plătcii unele peste altele. 

12Cusăturile de la umăr/pensele:
Prindeți cu ace și realizați cusăturile de la 

umăr și pensele (cusătura numărul 6).  Finisați 
rezervele și apăsați pentru a fi deschise. 

13 Banda decolteului:
Coaseți cusăturile de pe umeri de fețele 

întărite și neîntărite. Presați marginile în afară.  
Coaseți benzile întărite față pe față pe marginea 
de decupare, cusăturile de umăr se intersectează. 
Tăiați rezervele de cusătură și presați-le pe 
bandă. Atașați o butonieră la capătul drept al ben-
zii, așa cum este prezentat. Pe banda neîntărită, 
presați în interior rezerva de cusătură a marginii 
inferioare. Așezați banda neîntărită față pe față cu 
banda întărită și coaseți una peste alta marginile 
din față și de sus. Tăiați rezervele de cusătură, 
tăiați colțurile în unghi, tăiați rotunjimile. Presați 
rezervele de cusătură pe banda interioară și coa-
seți-le cu o cusătură îngustă; a se vedea "Cum se 
coase dublura pe rezervele de cusătură" din Glo-
sar. Întoarceți banda, presați. Prindeți cu ace ban-
da interioară pliată peste cusătura de îmbinare. 
Prindeți banda interioară peste cusătura de prin-
dere, fixați cu ace din exterior în canelura de îm-
binare a cusăturii de prindere.

14Tivul:
Finisați rezervele pentru tiv și tivul mânecii, 

apăsați pentru a fi îndreptate către interior și coa-
seți lejer manual. 

15Manșetele mânecilor:
Coaseți manșetele de marginile inferioare 

ale mânecilor. Faceți noduri la capetele firului. Dis-
tribuiți uniform pliseurile. Fixați cu ace manșetele, 
dreapta pe dreapta, la marginile inferioare ale 
mânecii, și coaseți la mașină Presați rezervele de 
cusătură în manșetă, presați rezervele celeilalte 

margini lungi a manșetei spre interior. Coaseți o 
butonieră în centrul capătului din față al manșetei. 
Îndoiți manșeta în jumătate, cu partea dreaptă în 
interior. Coaseți capetele împreună, inclusiv bu-
toniera. Întoarceți manșeta și presați. Coaseți 
manual marginile interioare ale manșetei la 
cusătură sau coaseți-le în canelura de cusătură 
din exterior. Coaseți un nasture care să se po-
trivească cu butonierele.

16Nasturi:
Așezați rochia centru pe centru. Marcați 

punctele de cusut pentru nasturi pe partea stângă 
din față și la capătul stâng al benzii. Coaseți nas-
turii. 

17Bandă de legătură
Coaseți părțile c împreună pe laturile în-

guste pentru a forma o bandă lungă. Presați mar-
ginile în afară. Pliați banda pe lungime, cu partea 
dreaptă în interior. Coaseți marginile împreună, 
lăsând o bucată de cusătură deschisă în centru 
pentru întoarcere. Tăiați rezervele de cusătură pe 
diagonală la colțuri. Întoarceți banda și presați-o. 
Coaseți manual deschiderea de întoarcere.

De la pagina 49
Mărimile 36, 38, 40, 42, 44
Lungimea  spatelui aprox. 64 cm

Material și accesorii 
Material recomandat: Material pentru jachete 
Material original: Amestec pentru bumbac, 
căptușeală 
Accesorii: Vlieseline/Vilene G 785. 7 nasturi.

104 Jachetă ●●●●

Măsurătorile pentru a, b, c, d, e

 Pornire rapidă pentru profesioniști
  1 Cusăturile de pe lateral
  2 Încrețire parte superioară
  3 Încrețire fustă
  4  Cusătura de la talie
  5 Cusăturile de la mânecă
  6 Coaseți mânecile
  7 Încrețire parte superioară
  8 Benzile mânecii
  9 Butoniere
 10 Marginea din față dreapta
 11 Marginea din față stânga
 12 Cusăturile de la umăr/pensele
 13 Banda decolteului
 14 Tivul
 15 Manșetele mânecilor
 16 Nasturi
 17 Bandă de legătură

Mărime 36 38 40 42 44 Lățime 
pentru toate 
mărimile 
(cm / în)

Lungime (cm / în)

a 119,5
47

120,5
47½

121,5
47⅞

122,5
48¼

123,5
48⅝

7
2¾

b 108
42½

3
1⅛

c 83
32⅝

85
33½

87
34¼

89
35

91
35⅞

5
2

d 19
7½

3
1⅛

e 24
9½

24,5
9⅝

25
9⅞

25,5
10

26
10¼

6
2⅜
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PLIUL MATERIALULUI

PLIUL MATERIALULUI
MARGINI FALSE

MARGINI FALSE

Material 140 cm 55’’

Căptușeală 140 cm 55’’

Linia de tipar verde, foaia A Linia de tipar verde, foaia A 
Părțile de tipar de la 1 la 19 Părțile de tipar de la 1 la 19 
Mărimea 36  Mărimea 36  
Mărimea 38  Mărimea 38  
Mărimea 40  Mărimea 40  
Mărimea 42  Mărimea 42  
Mărimea 44 Mărimea 44 

Tăierea bucăților de material

Părțile tiparului pe coală
Trasați părțile de tipar de pe foaia tiparului. Marca-
jele pentru butoniere X de pe părțile 1 și 2 sunt 
pentru mărimea 36. Pentru celelalte mărimi, de-
plasați în sus marcajul superior conform liniilor 
aferente mărimii.  Marcajul inferior de pe partea 2 
este la fel pentru toate mărimile.  Amplasați cele-
lalte marcaje la distanțe egale între acestea. Mar-
cajul în partea 9 este valabil pentru mărimea 36. 
Deplasați în față marcajul conform liniilor aferente 
mărimii.  Prindeți cu ace părțile tiparului de mate-
rial, așa cum se arată în dispunerea tiparului. 
Rezerve pentru cusătură și tiv
Cusături și margini 1,5 cm, rezervă de tiv de 4 
cm. Rezerve pentru cusăturile de la căptușeală 
și tiv 1,5 cm.
Decuparea
Material
 1 Platcă față  2x
 2 Centru față 2x
 3 Lateral față 2x
 4 Platcă spate pe un pliu 1x
 5 Centru spate 2x
 6 Lateral spate 2x
 7 Parte superioară a mânecii 2x
 8 Partea inferioară a mânecii 2x
 9 Manșete 4x
10 Partea exterioară guler pe un pliu 1x
11 Partea de dedesubt a gulerului 1x
12 Buzunare 2x
13 Clapă (jos) 4x
14 Clapă (sus) 4x
15 Spate spate pe un pliu 1x
Căptușeală
16 Platcă față  2x
17 Centru față 2x
18 Platcă spate  2x
19  Centru spate 2x
Precum și părțile 3, 6, 7 și 8.
Interfațarea Călcați cu fierul de călcat părțile 9 
(2x), 10, 11, 13 (2x), 14 (2x) și 15 (dosul mate-
rialului). În plus, pentru părțile 1 și 2, întăriți 
dublura până la linia de pliere.

Material necesar

Prezentarea generală a tiparului Asamblare

1Cusături despărțitoare:
Așezați părțile laterale din față,  pe fața ma-

terialului, împreună cu părțile din partea de mi-
jloc din față, iar părțile laterale din spate, pe fața 
materialului, împreună cu părțile din partea de 
mijloc din spate. Presați rezervele de cusătură 
în în părțile de mijloc Tăiați rezervele la 7 mm, 
finisați-le împreună și apăsați-le spre partea de 
jos.  Așezați cusătura din mijloc. Finisați împre-
ună rezervele de cusătură și presați-le. Aplicați 
cusătura la 7 mm lățime.

2Clapele superioare:
Coaseți câte o parte de clapă interfațată și 

una neinterfațată împreună, față pe față. Lăsați 
marginea dreaptă lungă deschisă pentru a pu-
tea fi întoarsă. Tăiați rezervele de cusătură și 
tăiați colțurile în unghi.  Întoarceți clapele și pre-
sați. Coaseți clapa cu o cusătură îngustă și la o 
lățime de 7 mm la marginile laterale și inferio-
are. Lipiți clapele între cusăturile orizontale, cu 
rezervele de cusătură una peste cealaltă și cu 
clapa orientată în sus.

3 Buzunare cu clapetă în partea de jos:
Finisați marginile buzunarelor. Presați 

dublura în interior la linia de pliere. Coaseți 
marginea superioară a buzunarului la o lățime 
de 3 cm. Presați spre interior rezervele de 
cusătură ale marginilor laterale și inferioare. 
Prindeți buzunarele de piesele din față pe linia 
de atingere, coaseți marginile laterale și inferi-
oare cât mai înguste și o cu lățime de 7 mm. 
Coaseți clapele inferioare așa cum este descris 
la pasul 2. Coaseți clapele la linia de atingere a 
părții din față, cu clapeta orientată în sus. Tăiați 
la loc rezerva de cusătură a clapetei la o lățime 
de 5 mm. Presați clapa în jos și prindeți din nou 
la 7 mm lângă cusătura de îmbinare. 

4Platcă:
Coaseți platca față la părțile din față, iar plat-

ca din spate la partea din spate. Clapele sunt 
cusute și în față. Presați rezervele de cusătură 
în platcă. Cusăturile plătcii trebuie să fie în-
guste și să aibă o lățime de 7 mm. 

5Cusăturile de la umăr:
Realizați cusăturile umerilor. Finisați împre-

ună rezervele de cusătură și presați-le. Coaseți 
dublura din spate la marginile umărului din 
dublura tăiată (cusătură numărul 7). Finisați îm-
preună rezervele de cusătură și presați-le. Re-
alizați cusăturile laterale, presați rezervele.

6Gulerul:
Așezați piesele de guler față pe față unele 

peste celelalte. Coaseți marginile exterioare 
unele peste celelalte. Tăiați marginile de 
cusătură, tăiați în diagonală la colțuri. Întoarceți 
gulerul, presați. Fixați gulerul între cusături în-
crucișate de marginea de decupare a jachetei 
(cusătură numărul 6). Îndoiți dublurile tăiate pe 
linia de îndoire, față pe față, fixați colțurile îm-
preună și coaseți. Întoarceți dublura spre interi-
or și călcați.

7Cusăturile de la mânecă:
Coaseți cusăturile din față și din spate ale 

mânecii. Lasă fanta deschisă la cusătura de la 
mâneca din spate. Fixați capătul cusăturii. Pre-
sați rezervele de cusătură în afară, presați 
rezervele pentru șliț spre interior. 

8Coaseți mânecile:
Prindeți cu ace mânecile în găurile pentru 

mânecă, cu fețele materialului dispuse față în 
față La atașarea mânecilor, următoarele as-
pecte sunt importante pentru o potrivire adec-
vată: Potriviți marcajele 11 pe față și pe mâneci. 
Potriviți marcajul de la capul mânecii cu cusătu-
ra umărului, marcajul din partea inferioară a 
mânecii trebuie să se potrivească peste cusă-
turile lateriale. Potriviți cusăturile pe mânecă, 
nu trebuie să existe cute. Prindeți cu ace și coa-
seți mânecile. Presați rezervele de cusătură pe 
mâneci. Coaseți marginile de ajustare de-a lun-
gul cusăturii  mânecii cu o lățime de 7 mm.

9Tivul:
Așezați din nou dublurile frontale  plate la tiv.  

Apăsați rezervele pentru tiv către interior și 
coaseți manual.  Așezați din nou nou dublura 
către interior și coaseți la tiv.

10Asamblați căptușeala:
Realizați cusăturile căptușelii la fel ca pe 

bucățile de material de deasupra.  Așezați 
părțile din spate împreună, pe fața materialului, 
și coaseți pliseul lejer în centrul spatelui, con-
form marcajelor.  Apăsați pliseul într-o parte.  
Atașați mânecile. Presați spre interior rezervele 
de la marginea inferioară. 

11 Coaseți căptușeala:
Coaseți fețele căptușelii față pe față cu 

marginea dublurii (cusătura numărul 14) interi-
oare, începând și terminând la aproximativ 10 
cm deasupra liniei tivului. Apăsați rezervele de 
cusătură pe căptușeală.  Aplicați căptușeala în 
interiorul jachetei, așezați căptușelile mâne-
cilor în interiorul mânecilor. Împingeți marginea 

Dispunerile tiparului

Tăiați dintr-un strat dublu de 
material, cu fața din dreapta 
către interior. Părțile prez-
entate cu un contur între-
rupt trebuie așezate pe 
material cu partea impri-
mată în jos. 

 Pornire rapidă pentru profesioniști
  1 Cusături despărțitoare:
  2 Clapele superioare
  3 Buzunare cu clapetă în partea de jos
  4  Platcă
  5 Cusăturile de la umăr/cusăturile laterale
  6 Gulerul
  7 Cusăturile de la mânecă
  8 Coaseți mânecile
  9 Tivul
 10 Asamblați căptușeala
 11 Coaseți căptușeala
 12 Manșetele
 13 Butoniere/ nasturi

inferioară a căptușelii în sus pe marginea tivului 
și fixați-o cu ace Faceți un mic pliu cu o lungime 
suplimentară la marginile din 
față ale căptușelii și așezați-l îndreptat în jos. 
Coaseți manual căptușeala Apăsați căptușeala 
de-a lungul marginilor tivului și tivului mâne-
cilor. Presați marginile. Așezați una peste alta 
marginile inferioare ale mânecilor. 

12Manșetele:
Coaseți manșeta întărită la marginea in-

ferioară a mânecii, întăritura se suprapune pe 
marginea șlițului din spate. Presați rezerverele 
de cusătură în manșetă. Fixați manșetele ne-
forțate față pe față pe manșetele întărite 
cusute. Coaseți marginile exterioare împreună. 
Tăiați rezervele de cusătură și tăiați colțurile în 
unghi. Întoarceți manșetele, presați marginile. 
Coaseți marginea interioară îndoită. Coaseți 
manșetele la marginea superioară, la o lățime 
de 7 mm, fixând marginea interioară.

12Butoniere/nasturi:
Realizați o butonieră pe diagonală pe 

partea frontală din dreapta, după 
cum este marcat. Modificați mărimea 
butonierei pentru a se potrivi nasturilor 
dvs. Coaseți nasturele în partea din 
stânga-față pentru a se potrivi.  

Mărime 36 38 40 42 44

Lățimea 
materialului

cm
în Material necesar (Metri / yds)

Material 140 1,85
55 2

Căptușeală 140 1,30
55 1 ⅜

De la pagina 60
Mărimile 36, 38, 40, 42, 44
Exterior crac 110 cm
Tiv aproximativ 58 cm
Pantalonii vin deasupra taliei

Material și accesorii 
Material recomandat: Material pentru pantaloni, 
cu ceva volum. 
Material original: Bumbac-Satin 

105 Pantaloni ●●●●
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21

25

28 28

a

23

b 29

27
26

24

22

PLIUL MATERIALULUI

MARGINI FALSE

Material 140 cm 55’’

Linia roșie a tiparului, foaia A Linia roșie a tiparului, foaia A 
Părțile tiparului de la 21 până la 29 Părțile tiparului de la 21 până la 29 
Mărimea 36  Mărimea 36  
Mărimea 38  Mărimea 38  
Mărimea 40  Mărimea 40  
Mărimea 42  Mărimea 42  
Mărimea 44 Mărimea 44 

Accesorii: Vlieseline/Vilene G 785. Inele 2 D, 
lățime 3 cm. 1 fermoar,  
mărimea 36, 38: Lungime 16 cm; Mărime40 - 44: 
Lungime 18 cm. 1 capsă pentru cusut  Fir de 
brodat la mașină

Tăierea bucăților de material

Părțile tiparului pe coală
Trasați părțile de tipar de pe foaia tiparului. Lipiți 
împreună piesele 21A și 21B, 22A și 22B și 25A și 
25B la liniile de asamblare. Marcajul de fermoar în 
partea 21 se aplică Mărimii 36.  Pentru mărimile 
rămase, marcați liniile de cusătură la aceeași dis-
tanță  față de centru. Acordați atenție la cele două 
lungimi diferite de fermoar!  Marcajul de buzunar 
(dreapta) în partea 23 se aplică Mărimii 36.  Pen-
tru Mărimile de la 38 la 44,  marcați liniile către 
marginea laterală precum la Mărimea 36. Prindeți 
cu ace părțile tiparului 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 Pentru 
părțile a și b, rezervele sunt incluse în măsurători.
Decuparea
21 1 Mijloc partea din față  a pantalonilor 2x
22 Lateral partea din față  a pantalonilor 2x
23  partea bridei pentru șold 2x
24 parte pentru buzunar 2x

25 Parte din spate a pantalonilor 2x
26 Betelia din față/ dreapta
     (1x dintre care interior) 2x
27  Betelia față / stânga 
     (1x dintre care interior) 2x
28 betelie față  pe un pliu 
     (1x dintre care interior) 2x
29  Buzunar/ dreapta 1x 
 a Benzi de îmbinare/ 
Betelia stânga 1x

Material necesar

Măsurătorile pentru a,b

Prezentarea generală a tiparului  b Întăritură 1x
Interfațarea Călcați cu fierul de călcat părțile 26,27 
și 28 (dosul materialului).

Asamblare

1Buzunare aplicate:
Curățați marginile drepte. Presați spre interior 

marginea superioară și coaseți cu ață decorativă. 

Presați spre interior rezerva marginii din față și de 
jos. Prindeți buzunarul de partea bridei pentru 
șold dreapta, astfel încât să se întâlnească cu lin-
ia de aliniere. Coaseți marginile din față și de jos. 
Lipiți marginea laterală rotunjită de rezerva părții 
bridei pentru șold

2Pense:
Coaseți pensele pe părțile bridei șoldului și 

apăsați fiecare pensă spre centru. Coaseți pense-
le pe pe partea din spate a pantalonilor și apăsați 
fiecare pensă spre centru. Pliați în direcția săgeții, 
apăsați și coaseți cu tighel 7 mm lățime

3Cusături despărțitoare:
Prindeți partea din față centru a pantalonilor  de 

partea din față laterală și coaseți cusătura 
despărțitoare. Suprapuneți rezerverele și pre-
sați-le pe marginile cusăturilor laterale. Coaseți 
cusăturile înguste și cu o lățime de 7 mm cu ață 
decorativă pentru cusături. Coaseți partea laterală 
a pantalonilor în cruce, așa cum este  prezentat, 
cu ață decorativă pentru cusături.

4Buzunare în brida de șold:
Prindeți cu ace pe față părțile de buzunar cu 

marginile  deschiderii buzunarului de pe părțile din 
față ale pantalonilor și coaseți. Întoarceți bucățile 
de buzunar în interior. Însăilați marginile, apăsați 
și coaseți un tighel la 7 mm de margini. Prindeți cu 
ace partea pantalonului la brida șoldului,astfel 
încât marginea deschiderii buzunarului să se 
întâlnească cu linia de alipire. Coaseți împreună 
părțile buzunarului 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.

5Cusături laterale:
Așezați părțile din față ale pantalonilor pe față 

împreună cu părțile din spate ale pantalonilor 
Coaseți la mașină cusături laterale. Finisați 
rezervele de cusătură și apăsați pentru a fi de-
schise

6Cusăturile din interiorul cracului/Cusătura  cen-
trală:

Coaseți la mașină cusăturile de pe interiorul crac-
ului. Finisați rezervele și călcați-le. Așezați un crac 
în celălalt, cu fețele materialului dispuse 
față în față. Coaseți la mașină cusătura centrală 
de la  marcajul șlițului. 

7Deschiderea pentru fermoarul șlițului:
Călcați dublurile față în față ale șlițului către in-

terior, pe stânga de-a lungul centrului din față, pe 
dreapta la 5 mm înainte de centrul din față.  Pe 
marginea stângă a șlițului (întăritură), coaseți 
strâns sub deschiderea pentru fermoarul șlițului 
lângă dinți.  Fixați șlițul de la centru la centru. Coa-
seți 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 2 cm înainte de capătul 
șlițului, așa cum se indică. Îndoiți partea inferioară 
a șlițului cu fante pe lungime, coaseți la mașină 
partea îngustă inferioară. Întoarceți. Așezați 

întăritura sub marginea stângă a deschiderii pen-
tru fermoarul șlițului (lățime finisată a întăriturii 2,5 
cm), fixați pe 
dublura față în față.  Coaseți la mașină dublura 
față în față a șlițului pe partea inferioară aproape 
de deschiderea pentru fermoarul șlițului.  Aplicați 
din nou șlițul și coaseți la mașină până la capătul 
șlițului, inclusiv partea inferioară.  

8Cusătura centrală spate:
Coaseți la mașină cusătura centrală. Călcați 

rezervele de cusătură de sus până la începutul 
curbei. 

9Benzi de îmbinare:
Îndoiți benzile de îmbinare în jumătate pe lun-

gime, partea dreaptă în interior.  Coaseți de-a lun-
gul marginilor pe lungime și a unei laturi înguste.  
Reduceți rezervele. Îndoiți benzile și călcați mar-
ginile. Coaseți benzile cu ață Coaseți rezerva de-
schisă, dreapta pe dreapta, pe marginile din  față 
înguste ale părților de îmbinare laterale exterioare 
din față.  Rezervele sunt unele peste altele, ben-
zile de îmbinare sunt pe betelie.

10Betelia:
Coaseți părțile exterioare și interioare ale 

beteliei, față pe față (= cusături laterale), benzile 
de îmbinare fiind cuprinse la betelia exterioară. 
Apăsați rezervele de cusătură pe betelia din 

Tăierea bucăților de material

Decupați dintr-un strat dublu de material, cu fața îndreptată către interior.  Decupați 
la sfârșit părțile a,b și 29 a dintr-un singur strat de material rămas.

 Pornire rapidă pentru profesioniști
  1 Buzunare aplicate
  2 Pense
  3 Cusături despărțitoare
  4  Buzunare în brida de șold
  5 Cusături laterale
  6 Cusăturile din interiorul cracului/ Cusătura 
centrală
  7 Deschiderea pentru fermoarul șlițului
  8 Cusătura centrală spate
  9 Benzi de îmbinare
 10 Betelia
 11 Inele metalice (d-uri) / capse
 12 Tivul

spate.  Coaseți betelia exterioară și interioară la 
marginea superioară a pantalonilor. Întoarceți 
betelia, apăsați marginile. Coaseți jumătate exte-
rioară a beteliei de marginea superioară a pan-
talonilor 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. Îndoiți betelia spre exterior, cu 
partea dreaptă înăuntru. Coaseți părțile înguste 
din stânga și marginile din față și de jos ale strat-
ului de bază al șlițului. Tăiați rezervele și tăiați 
colțurile în unghi.  Prindeți cu ace rezervele de 
cusătură la betelia interioară pliată pe cusătură. 
Coaseți la mașină betelia așa cum este recoman-
dat, cu fir de matlasare decorativ. Betelia interio-
ară este cusută astfel la locul ei.

11Inele metalice (d-uri) / capse:
Așezați capătul din dreapta al beteliei în inte-

rior, în jurul inelelor în D, coaseți în poziție. Coaseți 
manual partea superioară a capsei pe partea inte-
rioară a beteliei din dreapta, în centrul părții din 
față. Coaseți partea de jos pe întăritură. 

12Tivul:
Finisați rezervele pentru tiv, apăsați pentru a 

fi îndreptate spre interior și coaseți lejer la mână. 

Mărime 36 38 40 42 44 Lățime 
pentru toate 
mărimile 
(cm / în)

Lungime (cm / în)

a 17,5
7

18
7⅛

18,5
7¼

19,5
7¾

20
7⅞

10
4

b 20,5
8

22,5
8⅞

8
3⅛

Mărime 36 38 40 42 44

Lățimea 
materialului

cm
în Material necesar (Metri / yds)

Material 140 2,40
55 2 ⅝

Tipar negru, foaia A Tipar negru, foaia A 
Părțile de tipar de la 1 la 7 Părțile de tipar de la 1 la 7 
Mărimea 36  Mărimea 36  
Mărimea 38  Mărimea 38  
Mărimea 40  Mărimea 40  
Mărimea 42  Mărimea 42  
Mărimea 44 Mărimea 44 

De la pagina 50
Mărimile 36, 38, 40, 42, 44
Lungime fustă 89 cm
Fusta este la nivelul taliei

Material și accesorii 
Material recomandat: Materiale ușoare pentru 
fuste cu sau fără elastan. 
Material original: Amestec de bumbac cu elastan 
Accesorii: Vlieseline/Vilene G 785. 1 fermoar 

invizibil de 40 cm lungime și un picioruș presor 
special.

106 Fustă ●●●●

Material necesar

Prezentarea generală a tiparului

Mărime 36 38 40 42 44

Lățimea 
materialului

cm
în Material necesar (Metri / yds)

Material 140 2,00
55 2 ⅛
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STOFFBRUCH

36 - 44Stoff 140 cm 55 “

3
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1

3 1

5

7

7

WEBKANTE

WEBKANTE

36 - 44
Stoff  140 cm 55 “

PLIUL MATERIALULUI

PLIUL MATERIALULUI

MARGINI FALSE

MARGINE FALSĂ

MARGINE FALSĂ

Material 140 cm 55’’

Material 140 cm 55’’

Tăierea bucăților de material

Părțile tiparului pe coală
Trasați părțile de tipar de pe foaia tiparului. Urmați 
liniile și detaliile pentru stilul 106. Prindeți cu ace 
părțile tiparului de material, așa cum se arată în 
dispunerea tiparului. 
Rezerve pentru cusătură și tiv
Cusături și margini 1,5 cm , tiv și marginile șlițului 
(partea 7) 4 cm. 
Decuparea
1 Platca din față mijloc a fustei pe un pliu 
  (Dintre care 1x interior) 2x
2 Platca față lateral a fustei 
  (Dintre care 2x interior) 4x
3 Platca din spate mijloc a fustei pe un pliu
   (Dintre care 1x interior) 2x
4 Platca din spate lateral a fustei
  (Dintre care 2x interior) 4x
5 Parte față cu finisaj drapat pe un  
pliu 1x
6 Parte spate cu finisaj drapat pe un pliu 1x
7  Panoul față și spate 
   pe un pliu 2x
Interfațarea Călcați cu fierul de călcat partea 1 (1x 
interior), 2 (2x interior), 3 (1x interior) și 4 (2x inte-
rior) (dosul materialului). 

Asamblare

1Cusături despărțitoare platcă:
Așezați partea exterioară a plătcii din față pe 

banda din față mijloc,  partea exterioară a plătcii 
din spate  pe platca din spate mijloc, cu partea 
dreaptă în interior. Realizați cusăturile (cusăturile 
nr. 1 și 2).  Presați marginile în afară. Coaseți plăt-
cile interioare (= întărite) în același mod. 

2Părțile cu finisaj drapat:
Poziționați pliurile în față și în spate din părțile 

cu finisaj drapat din exterior în direcția săgeții și 
fixați. Prindeți partea cu finisaj drapat din față de la 
stânga la dreapta  Pe platca din față, respectiv 
spate și prelucrați mai departe ca pe un singur 
strat. 

3Părțile cu finisaj drapat de pe fustă:
Coaseți părțile cu finisaj drapat față pe față pe 

marginile superioare din față și din spate ale fus-

Tăierea bucăților de material

Pliați materialul așa cum se arată în dispunerea tiparului, fața materialului este orientată 
către interior la un material cu două straturi, iar la materialul cu un singur strat fața mate-
rialului este îndreptată în sus. 

 Pornire rapidă pentru profesioniști
  1 Cusături despărțitoare platca
  2 Părțile cu finisaj drapat
  3 Părțile cu finisaj drapat de pe fustă
  4 Cusăturile laterale din partea dreaptă:
  5 Fermoar invizibil
  6  Cusăturile laterale din partea stângă
  7 Platca interioară
  8 Platca
  9 Tiv/ rezerve de cusătură pentru șliț

tei. Presați rezerverele de cusătură pe platcă.

4Cusăturile laterale din partea dreaptă:
Așezați partea din spate a fustei, pe panoul din 

față al fustei,  coaseți cusătura laterală din dreapta  
din partea de sus până la semnele pentru șliț și 
coaseți (cusătura numărul 4). Suprapuneți 
rezervele de cusătură și presați-le, iar rezervele 
de cusătură pentru șliț presați-le în mod continuu 
spre interior.

5Fermoar invizibil:
Coaseți fermoarul la marginile deschiderii din 

spate ale fustei; citiți „Cum se face” - Cusătură 
fermoar ascuns - din Glosar. Dinții fermoarului 
încep la marginea superioară marcată a fustei. 

6Cusăturile laterale din partea stângă:
Realizați cusătura din partea stângă între 

semnele șlițului. Suprapuneți rezervele de 
cusătură, presați-le și continuați să presați 
rezervele de cusătură ale șlițului spre interior. 

7Platca interioară:
Prindeți platca laterală din față pe platca  din 

față mijloc și coaseți  (cusătură numărul 1). Real-
izați cusăturile laterale la banda interioară în di-
recția opusă (cusătură numărul 3), cu partea 
dreaptă a țesăturii orientată spre corp. Finisați îm-
preună rezervele de cusătură și presați-le. 

8Platca:
Prindeți platca interioară față pe față pe mar-

ginea de sus a fustei, cusăturile din partea dreaptă 
se intersectează. La tăietura fermoarului, îndoiți 
capetele benzii cu 5 mm înainte de marginea șlițu-
lui și prindeți-le de marginea superioară. Pe fustă, 
așezați rezervele de cusătură ale șlițului cu ben-
zile fermoarului orientate spre exterior și fixați-le 
cu ace peste platca interioară, consultați "Cum se 
face" - Dublură / betelie / căptușeală la un fer-
moar- în glosar. Aplicați o cusătură de-a lungul 
marginii superioare a fustei. Întoarceți rezervele 
de cusătură ale șlițului și benzile de fermoar pe 
dos. Întoarceți platca în sus și coaseți cât mai în-
gust pe lângă cusătură, cât mai mult posibil pe 
rezervele de cusătură, consultați "Cum se face" - 
Realizarea cusăturii pe dedesubt a unei 
dubluri - în glosar. Întoarceți platca spre interior, 
călcați marginile. Coaseți capetele  laterale ale 
plătcii îndoite pe benzile de fermoar. Prindeți mar-
ginea inferioară a plătcii interioare peste partea cu 
finisaj drapat, coaseți din exterior în canelura de 
cusătură.

9Tiv/ rezerve de cusătură pentru șliț:
Așezați din nou la orizontală rezervele de 

cusătură pentru șliț. Arajați rezervele de cusătură 
pentru tiv, călcați în interior și coaseți-le manual. 
Repoziționați spre interior rezervele de cusătură 
pentru șliț și coaseți manual.

Linia neagră a tiparului, foaia A Linia neagră a tiparului, foaia A 
Părțile de tipar de la 1 la 4 și 8 Părțile de tipar de la 1 la 4 și 8 
Mărime 36  Mărime 36  
Mărime 38  Mărime 38  
Mărime 40  Mărime 40  
Mărime 42  Mărime 42  
Mărime. 44 Mărime. 44 

De la pagina 20
Mărimile 36, 38, 40, 42, 44
Lungime fustă 62 cm
Fusta este la nivelul taliei

Material și accesorii 
Material recomandat: Materiale ușoare de fuste, 
cu volum. 
Material original: Vichy-Seersucker. 

Accesorii: Vlieseline/Vilene G 785. 1 fermoar 
invizibil, 40 cm lungime și un picioruș presor 
special.

Tăierea bucăților de material

Părțile tiparului pe coală
Trasați părțile de tipar de pe foaia tiparului. Urmați 
liniile și detaliile pentru stilul 107. Prindeți cu ace 
părțile tiparului de material, așa cum se arată în 
dispunerea tiparului. 
Rezerve pentru cusătură și tiv
Cusături și margini 1,5 cm, rezervă de tiv de 4 cm. 
Decuparea
1 Platca din față mijloc a fustei pe un pliu
   (1x dintre care interior) 2x
2 Platca față lateral a fustei 
   (2x dintre care interior) 4x
3 Platca din spate mijloc a fustei pe un pliu 
   (1x dintre care interior) 2x
4 Platca din spate lateral a fustei 
   (2x dintre care interior) 4x
8  Panoul față și spate 
   pe un pliu 2x
Interfațarea Călcați cu fierul de călcat partea 1 (1x 
interior), 2 (2x interior), 3 (1x interior) și 4 (2x inte-
rior) (dosul materialului).

107 Fustă ●●●●

Material necesar

Prezentarea generală a tiparului

Asamblare

1Cusături despărțitoare platcă:
Așezați partea exterioară a plătcii din față pe 

platca din față mijloc,  partea exterioară a plătcii 
din spate pe platca din spate mijloc, cu partea 
dreaptă în interior. Realizați cusăturile (cusăturile 
nr. 1 și 2). Presați marginile în afară. Coaseți plăt-
cile interioare (= întărite) în același mod. 

2Cusăturile laterale din partea dreaptă / platca:
Aplicați cusătura laterală pe plătci (cusătura 

numărul 3). Finisați rezervele și apăsați pentru a fi 
deschise.

 Pornire rapidă pentru profesioniști
  1 Cusături despărțitoare platcă
  2 Cusăturile laterale din partea dreaptă / 
benzile
  3 Fermoar invizibil: / Cusăturile laterale din 
partea 
    stângă
  4  Platcă exterioară
  5 Părțile fustei / Cusături laterale
  6 Încrețirea marginii superioare a fustei
  7 Platcă interioară
  8 Tivul

Mărime 36 38 40 42 44

Lățimea 
materialului

cm
în Material necesar (Metri / yds)

Material 140 1,55
55 1 ¾

3Fermoar invizibil / Cusăturile laterale din partea 
stângă:

Coaseți fermoarul la marginile din stânga ale ben-
zii; citiți „Cum se face” - Cusătură fermoar as-
cuns - din Glosar. Dinții fermoarului încep la mar-
ginea superioară marcată a fustei. Așezați 
celelalte margini ale benzii Coaseți cusătura later-
ală a plătcii, de jos până la fermoar. Presați mar-
ginile în afară. 

4Platcă exterioară:
Prindeți platca exterioară față pe față cu partea 

pe marginea superioară a fustei, cusăturile later-
ale se intersectează. Coaseți. Presați marginile în 
sus.

5Părțile fustei / Cusături laterale:
Așezați panoul frontal al fustei  față pe față pe 

panoul din spate al fustei. Prindeți și coaseți cusă-
turile laterale. Finisați rezervele și apăsați pentru a 
fi deschise.

6Încrețirea marginii superioare a fustei:
Încrețiți marginea superioară a fustei, în acest 

scop coaseți de două ori paralel cu marginea su-
perioară a fustei, întrerupeți cusăturile și lăsați fire-
le să atârne.  Strângeți firele inferioare la lățimea 
plătcii. Faceți noduri la capetele firului. Distribuiți 
uniform pliseurile. 

7Platca interioară:
Prindeți platca interioară față pe față pe mar-

ginea de sus a fustei, cusăturile din partea dreaptă 
se intersectează. La tăietura fermoarului, îndoiți 
capetele plătcii cu 5 mm înainte de marginea șlițu-
lui și prindeți-le de marginea superioară. Pe fustă, 
așezați rezervele de cusătură ale șlițului cu ben-
zile fermoarului orientate spre exterior și fixați-le 
cu ace peste benzile interioare, consultați "Cum 
se face" - Dublură / betelie / căptușeală la un 
fermoar- în glosar. Aplicați o cusătură de-a lungul 
marginii superioare a fustei. Întoarceți rezervele 
de cusătură ale șlițului și benzile de fermoar pe 
dos. Întoarceți benzile în sus și coaseți cât mai în-
gust pe lângă cusătură, cât mai mult posibil pe 
rezervele de cusătură, consultați "Cum se face" - 
Realizarea cusăturii pe dedesubt a unei dubluri - 
în glosar. Întoarceți benzile spre interior, călcați 
marginile. Coaseți capetele laterale ale plătcii în-
doite pe benzile de fermoar. Prindeți marginea in-
ferioară a plătcii interioare peste cusătura de îm-
binare a plătcii, coaseți din exterior în canelura de 
cusătură. 

8Tivul:
Arajați rezervele de cusătură pentru tiv, călcați 

în interior și coaseți-le manual. 
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WEBKANTEN

STOFFBRUCH 36 - 44Stoff 140 cm 55 “
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26

24 23

21

26

25

WEBKANTEN

STOFFBRUCH 36 - 44Stoff 140 cm 55 “

WEBKANTEN

STOFFBRUCH

STOFFBRUCH

36 - 44
Stoff 140 cm 55 “

3 3

4 4
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8 8
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1 1

PLIUL MATERIALULUI

PLIUL MATERIALULUI

PLIUL MATERIALULUI

MARGINI FALSE

MARGINI FALSE

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

PLIUL MATERIALULUI

MARGINI FALSE

Material 140 cm 55’’

Tăierea bucăților de material

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

Linia verde a tiparului, foaia D Linia verde a tiparului, foaia D 
Părțile de tipar de la 21 la 26 Părțile de tipar de la 21 la 26 
Mărimea 36  Mărimea 36  
Mărimea 38  Mărimea 38  
Mărimea 40  Mărimea 40  
Mărimea 42  Mărimea 42  
Mărimea 44 Mărimea 44 

De la pagina 10
Mărimile 36, 38, 40, 42, 44
Lungimea spatelui  aprox. 55 cm

Material și accesorii 
Material recomandat: Material pentru hano-
race.  Material tip jerseu cu greutate mare sau 
med Utilizați numai materiale de tip jerseu. 
Material original: Jerseu 

Accesorii: rămășiță de interfață fuzibilă Ac 
dublu.

Tăierea bucăților de material

Părțile tiparului pe coală
Trasați părțile de tipar de pe foaia tiparului. Lin-
ia de tăiere a tivului corespunde mărimii 36. 
Deplasați marcajul pentru celelalte mărimi con-
form liniilor aferente mărimii. Prindeți cu ace 
părțile tiparului de material, așa cum se arată în 
dispunerea tiparului. 

108 Hanorac ●●●●

Material necesar

Prezentarea generală a tiparului

Rezerve pentru cusătură și tiv
Cusături și margini 1,5 cm, tiv și tivuri mâneci 4 cm 

Decuparea
21 Parte față pe un pliu 1x
22 Parte spate pe un pliu 1x
23  Mâneci față 2x
24 Mâneci spate 2x
25 Buzunar pe un pliu 1x
26 Glugă (dintre care 2x interior) 4x

Asamblare

Notă:  Realizați cusături pe materialele elastice 
folosind o cusătură elastică specială sau la o 
setare îngustă în zig-zag Coaseți tivul și tivul 
mânecilor cu un ac dublu pentru a menține 
marginile elastice. 

1Buzunarul:
Îndepărtați rezervele pentru cusăturile de pe 

buzunar de jur împrejur. Presați rezervele  lat-
erale spre interior și coaseți cu o lățime de 7 
mm. Aplicați buzunarul pe partea din față, inter-
sectând față pe față linia superioară de ampla-
sare a buzunarului. Linia superioară de 
cusătură se află pe linia de amplasare a buzu-
narului, rezerva de cusătură este orientată în 
jos, iar buzunarul este orientat în sus. Coaseți 
marginea superioară a buzunarului. Așezați 
buzunarul în jos, coaseți marginea superioară 
a buzunarului la o lățime de 7 mm, prindeți 
rezerva inferioară buzunarului pe rezerva pen-
tru alocația de tiv și coaseți cu margini înguste. 

2Cusături laterale:
Poziționați partea din față pe partea din 

spate. Prindeți și coaseți cusăturile laterale 
(cusătură numărul 1). Finisați rezervele și căl-
cați-le.

3Cusăturile de la mânecă:
Așezați mâneca din față pe mâneca din 

spate, fixați cu ace și  coaseți cusăturile din par-
tea inferioară a mânecilor (cusătură numărul 
2). Finisați rezervele și călcați-le.

4Mânecile la răscroiala braţului:
Fixați și coaseți mânecile la răscroiala din 

față și din spate a brațelor (cusăturile nr. 3 și 4). 
Cusătura inferioară a mânecilor se intersecte-
ază cu cusătura laterală. Finisați rezervele îm-
preună, presați pe mâneci și apoi lucrați din ex-
teriorul articolului vestimentar pentru a coase la 
o lățime de 7 mm. 

5Cusăturile din partea de sus a mînecilor:
Așezați parteafrontală față pe față pe partea 

din spate și fixați și coaseți cusăturile superio-
are ale mânecilor (cusătură numărul 5). Finisați 
rezervele și apăsați pentru a fi deschise. 

6Gluga:
Atașați găicile conform marcajelor pe mar-

ginea din față a glugii, călcând mai întâi pe o 
bucată de interfață de aproximativ 3 x 3 cm 
pentru întărire (dosul materialului). Așezați 
bucățile glugii împreună pe față, prindeți cu ace 
cusătura centrală și coaseți. Finisați rezervele 
și apăsați pentru a fi deschise.  Așezați gluga 
interioară față pe față pe cea exterioară. 
Prindeți cu ace și coaseți de-a lungul marginii  
din față. Cusătura centrală se suprapune. Re-
duceți rezervele. Întoarceți gluga pe dos. 
Așezați mâneca din față pe mâneca din spate, 
fixați cu ace și Presați marginea din față și coa-
seți la o lățime de 7 mm. Așezați marginea infe-
rioară dreaptă a glugii pe marginea inferioară 
stângă a glugii, părțile din față  se intersecte-
ază. Prindeți față pe față și fixați cu ace până la 

marginea de decupare (cusătura numărul 6). 
Coaseți mai întâi marginea laterală și apoi mar-
ginea inferioară de decupare. Cusăturile încru-
cișate ale glugii se întâlnesc cu cusătura supe-
rioară a mânecii (cusătura umărului). Finisați 
rezervele la un loc, presați-le în partea din față 
sau din spate și coaseți din exterior cu o lățime 
de 7 mm cu acul dublu.

7Tivul/tivul mânecilor: 
Tăiați rezervele de cusătură ale tivului și ale 

mânecilor, presați spre interior și coaseți din 
exterior cu un ac dublu la o lățime de 3 cm. 
Coaseți marginea buzunarului lateral de jos în 
sus, de la 4 cm  înălțime, la 7 mm, paralel cu 
marginea.

Tăierea bucăților de material

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

 Pornire rapidă pentru profesioniști
  1 Buzunarul
  2 Cusături laterale
  3 Cusăturile de la mânecă
  4  Mânecile la răscroiala braţului
  5 Cusăturile din partea de sus a mânecilor
  6 Gluga
  7 Tivul/tivul mânecilor

Mărime 36 38 40 42 44

Lățimea 
materialului

cm
în Material necesar (Metri / yds)

Material 140 1,90
55 2

Linia neagră a tiparului, foaia B Linia neagră a tiparului, foaia B 
Părțile de tipar de la 21 la 28 Părțile de tipar de la 21 la 28 
Mărimea 34  Mărimea 34  
Mărimea 36  Mărimea 36  
Mărimea 38  Mărimea 38  
Mărimea 40  Mărimea 40  
Mărimea 42 Mărimea 42 

De la pagina 18
Mărimile 34, 36, 38, 40, 42
Lungimea spatelui spatelui aprox. 53 cm

Material și accesorii 
Material recomandat: Material pentru jachete 
cu volum 
Material original: Bouclé. Căptușeală 

Accesorii: Vlieseline/Vilene G 785. 6 nasturi.

109 Jachetă ●●●●

Material necesar

Măsurători pentru a, b, c

Prezentarea generală a tiparului

Tăierea bucăților de material

Părțile tiparului pe coală
Trasați părțile de tipar de pe foaia tiparului. 
Marcajele butonierelor X de pe partea 23 sunt 
pentru mărimea 34. Pentru celelalte mărimi, 
deplasați în sus marcajul superior X conform 
liniilor aferente mărimii.  Marcajul inferior X este 
la fel pentru toate mărimile.  Amplasați celelalte 
butoniere la distanțe egale între acestea 
Prindeți cu ace părțile tiparului de material, așa 
cum se arată în dispunerea tiparului. Marcați 
părțile a până la c direct pe material. 
Rezerve pentru cusătură și tiv
Cusături și margini 1,5 cm.  Măsurătorile pentru 
părțile a până la c includ rezerve.  
Tăiați bucățile de căptușeală cu rezervele de 
cusătură și tiv de 1,5 cm.

Decuparea
Material
21 Față  2x
22 Banda din față a decolteului 
     (Dintre care 2x interior) 4x
23  Bandă de închidere 2x
24 Spate 2x

Mărime 34 36 38 40 42 Lățime 
pentru toate 
mărimile 
(cm / în)

Lungime (cm / în)

a 26,5
10½

27,5
10⅞

28,5
11¼

29,5
11⅝

30,5
12

13
5⅛

b 54
21¼

56
22

58
22⅞

60
23⅝

62
24⅜

13
5⅛

c 16
6¼

21,5
8½

Mărime 34 36 38 40 42

Lățimea 
materialului

cm
în Material necesar (Metri / yds)

Material 140 1,65
55 1 ¾

Căptușeală 140 1,20
55 1 ¼
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WEBKANTEN

STOFFBRUCH 34 - 42Futter 140 cm 55 “

21

26

24

WEBKANTEN

STOFFBRUCH 34 - 42Stoff 140 cm 55 “

a b

c

22
22

23

24

2525

26
27

28 21

PLIUL MATERIALULUI

PLIUL MATERIALULUI

MARGINI FALSE

MARGINI FALSE

Material 140 cm 55’’

Fuller 140 cm 55’’

25 Bandă din spate a decolteului pe 
     Un pliu (dintre care 1x interior) 2x
26 Mâneci 2x
27  Căptușeală tiv mânecă 2x
28 Buzunare 2x
  a   Betelia față 2x 
  b Betelia spate 1x
  c Clapetă 2x
Căptușeală
Părțile 21, 24 și 26
Interfațarea Călcați cu fierul de călcat părțile 
(2x = exterior), 23, 25 (1x = exterior), 27, a, b și 
c(dosul materialului).

Asamblare

1Buzunarele:
Îndoiți buzunarul în jumătate pe lungime, cu 

partea dreaptă în afară. Coaseți liniile de tighel 
pentru pliu împreună. Coaseți. Presați pliul de 
prindere pe liniile de îndoire și coaseți la o 
lățime de 7 mm. Finisați toate marginile de jur 
împrejur. Presați înăuntru rezerva superioară și 
coaseți. Presați rezervele laterale și inferioare 
spre interior. Prindeți buzunarele de piesele din 
față, fixați-le cu acul pe linia de asamblare și 
coaseți marginile laterale și inferioare cu o 
lățime de 7 mm. 

2Clapele:
Îndoiți clapele la jumătate la marginea cea 

mai lungă, cu partea dreaptă în interior. Coaseți 
marginile înguste laterale. Tăiați rezervele și 
tăiați colțurile în unghi. Întoarceți clapele. Pre-
sați marginile, coaseți marginile laterale și infe-
rioare ale clapetei cu o lățime de 7 mm. Coaseți 
marginile deschise ale clapelor, față pe față, la 
2 cm deasupra buzunarului. Clapa este orien-
tată în sus. Tăiați rezerverele la o lățime de 5 
mm, pliați clapa în jos și coaseți din nou la o 
lățime de 7 mm. Marcați o butonieră la 1,5 cm 
de marginea inferioară a clapetei și coaseți-o. 
Lungimea butonierei depinde de mărimea nas-
turelui. Coaseți nasturele pe buzunare în mod 
corespunzător. 

3Cusătura centrală din spate:
Așezați piesele din spate față pe față, fix-

ați-le cu acul și coaseți cusătura centrală. Pre-
sați marginile în afară. 

4Cusături umeri:
Coaseți cusăturile umerilor, păstrând mar-

ginile din spate ale umerilor de la marginea de-
colteului până la linia orizontală. Presați mar-
ginile în afară. 

5Cusături laterale:
Coaseți la mașină cusături laterale. Presați 

marginile în afară.

6Betelia:
Coaseți la mașină cusături laterale. Presați 

marginile în afară. Îndoiți betelia în jumătate pe 
lungime, cu partea stângă în interior și apăsați. 
Prindeți marginile deschise împreună, față pe 
față, la marginea inferioară a jachetei și coa-
seți. Cusăturile laterale se intersectează. Pre-
sați marginile în sus.

7 Banda decolteului:
Coaseți cusăturile umerilor pe benzile exte-

Dispunerile tiparului

Tăiați dintr-un strat dublu de 
material, cu fața din dreapta 
către interior.
Decupați la sfârșit partea b 
dintr-un singur strat de material 
rămas. 

 Pornire rapidă pentru profesioniști
  1 Buzunarele
  2 Clapele
  3 Cusătura centrală spate
  4  Cusături umeri
  5 Cusături laterale
  6 Betelia
  7 Banda decolteului
  8 Bandă față
  9 Încrețirea mânecilor / Cusături mâneci
 10 Dublurile pentru tivul mânecii
 11 Coaseți mânecile
 12 Coaseți căptușeala
 13 Coaseți căptușeala
 14  Cusături de îmbinare bandă față și bandă 

decolteu 
 15 Butoniere/ nasturi

rioare întărite și interioare neîntărite ale decol-
teului. Presați marginile în afară. Așezați banda 
exterioară a decolteului, față pe față, pe mar-
ginea de tăiere a jachetei și coaseți. Cusăturile 
umerilor se intersectează. Tăiați rezervele, 
tăiați la rotunjimi și presați.

8Bandă față
Așezați panoul frontal al fustei și coaseți-le.  

Rezerva la tiv se suprapune. Presați rezervele 
pe părțile din față.

9Încrețirea mânecilor / Cusături mâneci:
Încrețiți mânecile între *. Nu strângeți încă 

firele. Îndoiți mânecile în jumătate pe lungime, 
cu partea dreaptă în interior. Prindeți și coaseți 
cusăturile mânecii.  Presați marginile în afară. 

10Dublurile pentru tivul mânecii:
Coaseți dublura pentru tivul mânecilor pe 

laturile înguste până la rotunjire. Presați mar-
ginile în afară. Fixați dublura pentru tivul mâne-
cii față pe față pe marginea inferioară a mânecii 
și coaseți de-a lungul marginii inferioare. Cusă-
turile se intersectează. Presăți rezervele în 
dublură și coaseți , consultați "Cum se face" 
Realizarea unei cusături pe dedesubt a unei 
dubluri”, în Glosar. Întoarceți fața spre interior și 
presați marginile. Coaseți ușor cu mâna mar-
ginea interioară a feței.

11Coaseți mânecile:
Introduceți mânecile față pe față pe 

răscroiala brațului. Liniile transversale ale părții 
din față și ale mânecii se întâlnesc, cusăturile 
se întâlnesc, iar liniile transversale ale mânecii 
se intersectează cu cusătura umărului. 
Strângeți firele până la lățimea răscroielii brațu-
lui. Înnodați firele. Distribuiți uniform pliseurile. 
Coaseți mânecile. Presați rezervele în partea 
din față sau din spate. 

12 Coaseți căptușeala:
Coaseți și presați cusăturile căptușelii 

așa cum s-a descris pentru țesătura exterioară. 
Fixați fața interioară a decolteului față pe față 
pe marginea decolteului căptușelii și coaseți. 
Tăiați rezervele, tăiați la rotunjimi și presați. 

13 Coaseți căptușeala:
Prindeți căptușeala cu decolteul față pe 

față pe marginea interioară din față și coaseți, 
începând și terminând la aproximativ 10 cm 
deasupra marginii tivului. Presați marginile în 
afară. Îndoiți banda spre exterior la linia de în-
doire. Lipiți una de cealaltă rezervele pentru 
benzile superioare și inferioare. Prindeți cu ace 
marginea superioară a de tăiere, cusăturile 
umerilor se intersectează. Coaseți, începând și 
terminând la linia de îndoire. Tăiați rezervele, 
tăiați în diagonală la colțuri și tăiați la rotunjimi. 
Întoarceți benzile la linia de îndoire și căptușea-
la pe dos. Trageți mânecile împreună. Coaseți 
manual rezervele de la brațul căptușelii îndoite 
pe tivul mânecii. Coaseți manual rezervele de 
pe marginile deschise din față și de  pe tivul 
căptușelii pliat înăuntru la cusătura taliei. 

14Cusături de îmbinare bandă față și bandă 
decolteu 

Prindeți cusăturilede îmbinare ale benzii și 
cusăturile de îmbinare ale benzii de decolteu 
împreună și coaseți din exterior în canelura 
cusăturii. 

15Butoniere / Nasturi:
Coaseți butonierele pe lungime pe banda 

dreaptă din față. Lungimea butonierei depinde 
de mărimea nasturelui. Coaseți nasturii în mod 
corespunzător  pe banda stânga față.

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

De la pagina 9
Mărimile 36, 38, 40, 42, 44
Lungimea spatelui Lungime cca. 99 cm

Material și accesorii 
Material recomandat: Materiale ușoare pentru 
rochii. 

Material original: Popeline. 
Accesorii: Vlieseline/Vilene G 785. 1 nasture. 
Bandă elastică lățime 2 cm , pentru mărimile 
36 - 40: 0,70 m, mărimile 42, 44: Lungime 
0,75 m.

Tăierea bucăților de material

Părțile tiparului pe coală
Trasați părțile de tipar de pe foaia tiparului. Li-
piți părțile 2A și 2B împreună la liniile de asam-
blare. Linia de tighel de pe părțile 1, 2 și 3  este 
pentru mărimea 36. Pentru celelalte mărimi, 
deplasați marcajul conform liniilor aferente 
mărimii Urmați liniile și detaliile pentru stilul 
110. Prindeți cu ace părțile tiparului de material, 
așa cum se arată în dispunerea tiparului. 
Rezerve pentru cusătură și tiv
Cusături și margini 1,5 cm, tiv și tivuri mâneci 4 
cm 
Decuparea
1 Platcă față cu mânecă atașată 1x
2 Parte față cu mânecă atașată 1x
3  Parte spate cu mânecă atașată 
   pe un pliu 1x
4 Dublură față 1x
5 Dublură spate pe un pliu 1x
Interfațarea Călcați cu fierul de călcat părțile 4 
și 5 (dosul materialului).

110 Rochie ●●●●
Material necesar

Prezentarea generală a tiparului

 Pornire rapidă pentru profesioniști
  1 Pense
  2 Platcă
  3 Cusătură umăr drept
  4 Dublura la decolteu
  5 Răsucirea
  6 Cusătură umăr stâng
  7 Cusături laterale și ale mânecilor
  8 Elastic/ Mâneci
  9 Tivul
 10 Fir / butonieră

Mărime 36 38 40 42 44

Lățimea 
materialului

cm
în Material necesar (Metri / yds)

Material 140 2,25
55 2 ½



12     burdastyle 3/2023

WEBKANTEN

STOFFBRUCH 36 - 44Stoff 140 cm 55 “

3

WEBKANTE

WEBKANTE

36 - 44Stoff 140 cm 55 “

2

4

1

5

WEBKANTEN

STOFFBRUCH 36 - 44
Stoff 140 cm 55 “

3

WEBKANTE

WEBKANTE

36 - 44
Stoff 140 cm 55 “

1

5
4

WEBKANTEN

STOFFBRUCH 36 - 44
Stoff 140 cm 55 “

3

WEBKANTE

WEBKANTE

36 - 44
Stoff 140 cm 55 “

1

5
4

PLIUL MATERIALULUI

PLIUL MATERIALULUI

MARGINI FALSE

MARGINI FALSE

MARGINE FALSĂ

MARGINE FALSĂ

MARGINE FALSĂ

MARGINE FALSĂ

Material 140 cm 55’’

Material 140 cm 55’’

Material 140 cm 55’’

Material 140 cm 55’’

5Răsucirea:
Întoarceți capătul superior al plătcii spre de-

colteu, astfel încât partea exterioară să fie din 
nou deasupra. 

6Cusătură umăr stâng:
Așezați partea frontală față pe față pe partea 

din spate, fixați cusătura umărului stâng, mar-
ginile șlițului se intersectează. Coaseți cusatu-
ra umărului, fără a cuprinde dublura din spate. 
Suprapuneți rezervele combinate și presați-le 
pe partea din spate. Coaseți manual marginea 
umărului de la dublura din spate la cusătura de 
umăr. Dacă este necesar, coaseți cu mâna, cu 
cusături mici, marginile șlițului împreună de la 
cusătura umărului, la aproximativ 2 cm.

7Cusături laterale și ale mânecilor:
Coaseți cusăturile laterale și cusăturile 

mânecilor în mod continuu. Finisați rezervele și 
călcați-le.

8Elastic/ Mâneci:
Îndepărtați marginea inferioară a mânecii, 

presați spre interior. Coaseți marginea pentru 
elastic, lăsând o deschidere pentru ca elasticul 
să fie tras înăuntru. Trageți elasticul cu un ac de 
siguranță mic. Coaseți capetele împreună. 
Lățime finisată pentru mărimea 36: 29 cm, 
mărime 38: 30 cm, mărime 40: 31 cm, mărime 
42: 32 cm, mărime 44: 33 cm. Coaseți deschi-
derea cusăturii. 

9Tivul:
Suprapuneți rezerva tivului și apăsați spre 

interior. Coaseți tivul pe o lățime de 3 cm.

10Fir / butonieră:
Coaseți o butonieră la marginea din 

dreapta spate, strângeți 3 - 4 fire.  Coaseți na-
sturele pe marginea stângă a șlițului pentru a 
se potrivi. 

Tăierea bucăților de material

Pliați materialul așa cum se arată în dispunerea tiparului, fața materialului este orientată către in-
terior la un material cu două straturi, iar la materialul cu un singur strat fața materialului este în-
dreptată în 
 
sus. 

Asamblare

1Pense:
Coaseți pensele în partea din față și pre-

sați-le în jos. 

2Platcă:
Așezați panoul frontal al fustei coaseți de la 

linia orizontală până la marginea laterală 
(cusătură numărul 1). Tăiați rezerva pentru 
platcă la linia transversală, aproape de ultima 
cusătură din spate. Călcați rezervele de mater-
al de o parte și de alta până la tăietură,presați 
continuu spre interior rezerva părții din față 
până la șliț. 

3Cusătură umăr drept:
Așezați partea frontală față pe față pe partea 

din spate și coaseți cusătura umărului drept. 
Finisați rezervele și călcați-le. Așezați dublura 
față pe față pe dublura din spate și suprapuneți 
cusătura umărului drept în direcția opusă 
rochiei. Presați marginile în afară.

4Dublura la decolteu:
Prindeți cu ace dublura față pe față pe de-

colteu, cusăturile drepte de pe umeri se inter-
sectează. Îndoiți spre exterior rezerva pentru 
marginea umărului de pe dublura din spate. 
Prindeți cu ace dublura pe decolteu și coaseți-o 
strâns în jurul șlițului din spate. Coaseți margin-
ea inferioară a dublurii la șliț, de la umăr până 
la linia orizontală (1) pe platcă. Fixați capetele 
cusăturilor. Tăiați în partea centrală din spate 
pe linia marcată a șlițului. Tăiați rezervele și de-
cupați la rotunjimi. Întoarceți dublura spre inte-
rior. Presați marginile. Coaseți manual margin-
ea inferioară a dublurii, de la capătul șlițului 
până la cusătura despărțitoare. Coaseți cu 
mâna marginea interioară a dublurii pe rezerve-
le cusăturii de la umărul drept.

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

De la pagina 56
Mărimile 36, 38, 40, 42, 44
Lungimea spatelui spatelui aprox. 55 cm

Material și accesorii 
Material recomandat: Materiale ușoare pentru 
bluze. 
Material original: Amestec de bumbac. 

Accesorii: Vlieseline/Vilene G 785. 1 nasture. 
elastic, lățime 1 cm, pentru mărimile 36, 38: 
0,65 m, mărimile 40, 42: 0,70 m, mărime 44: 
Lungime 0,75 m.

111 Tricou ●●●●

Material necesar

Prezentarea generală a tiparului

Tăierea bucăților de material

Părțile tiparului pe coală
Trasați părțile de tipar de pe foaia tiparului. Lin-
ia de tighel de pe părțile 1, 2Ași 3 este pentru 
mărimea 36. Pentru celelalte mărimi, deplasați 
marcajul conform liniilor aferente mărimii Ur-
mați liniile și detaliile pentru stilul 111. Prindeți 
cu ace părțile tiparului de material, așa cum se 
arată în dispunerea tiparului. 
Rezerve pentru cusătură și tiv
Cusături și margini 1,5 cm, tiv și tivuri mâneci 4 
cm 
Decuparea
1   Platcă față cu mânecă 
     atașată 1x
2A Parte față cu mânecă atașată 1x
3    Parte spate cu mânecă atașată
     pe un pliu 1x
4   Dublură față 1x
5   Dublură pe un spate pe un pliu 1x
Interfațarea Călcați cu fierul de călcat părțile 4 
și 5 (dosul materialului)

Asamblare

1Pense:
Coaseți pensele în partea din față și pre-

sați-le în jos. 

2Platcă:
Așezați panoul frontal al fustei și coaseți de 

la linia transversală până la cusătura laterală 
(cusătură numărul 1). Tăiați rezerva pentru 
Tăierea bucăților de material

Pliați materialul așa cum se arată în dispunerea tiparului, fața materialului este orientată către in-
terior la un material cu două straturi, iar la materialul cu un singur strat fața materialului este în-
dreptată  în sus. 

platcă la linia transversală, aproape de ultima 
cusătură din spate. Călcați rezervele de mater-
al de o parte și de alta până la tăietură,presați 
continuu spre interior rezerva părții din față 
până la șliț. 

3Cusătură umăr drept:
Așezați partea frontală față pe față pe par-

tea din spate și coaseți cusătura umărului 
drept. Finisați rezervele și călcați-le. Așezați 
dublura față pe față pe dublura din spate și su-
prapuneți cusătura umărului drept în direcția 
opusă rochiei. Presați marginile în afară.

4Dublura la decolteu:
Prindeți cu ace dublura față pe față pe de-

colteu, cusăturile drepte de pe umeri se inter-
sectează. Îndoiți spre exterior rezerva pentru 
marginea umărului de pe dublura din spate. 
Prindeți cu ace dublura pe decolteu și coaseți-o 
strâns în jurul șlițului din spate. Coaseți margin-
ea inferioară a dublurii la șliț, de la umăr până 
la linia orizontală (1) pe platcă. Fixați capetele 
cusăturilor. Tăiați în partea centrală din spate 
pe linia marcată a șlițului. Tăiați rezervele și de-
cupați la rotunjimi. Întoarceți dublura spre inte-
rior. Presați marginile. Coaseți manual margin-
ea inferioară a dublurii, de la capătul șlițului 
până la cusătura despărțitoare. Coaseți cu 
mâna marginea interioară a dublurii pe 
rezervele cusăturii de la umărul drept.

5Răsucirea:
Întoarceți capătul superior al plătcii spre de-

colteu, astfel încât partea exterioară să fie din 
nou deasupra. 

6Cusătură umăr stâng:
Așezați partea frontală față pe față pe par-

tea din spate, fixați cusătura umărului stâng, 
marginile șlițului se intersectează. Coaseți cu-
satura umărului, fără a cuprinde dublura din 
spate. Suprapuneți rezervele combinate și pre-
sați-le pe partea din spate. Coaseți manual 
marginea umărului de la dublura din spate la 
cusătura de umăr. Dacă este necesar, coaseți 
cu mâna, cu cusături mici, marginile șlițului îm-
preună de la cusătura umărului, la aproximativ 
2 cm.

7Cusături laterale și ale mânecilor:
Coaseți cusăturile laterale și cusăturile 

mânecilor în mod continuu. Finisați rezervele și 
călcați-le.

8Elastic/ Mâneci:
Îndepărtați marginea inferioară a mânecii, 

presați spre interior. Coaseți marginea pentru 
elastic, lăsând o deschidere pentru ca elasticul 
să fie tras înăuntru. Trageți elasticul cu un ac 
de siguranță mic. Coaseți capetele împreună. 
Lățime finisată pentru mărimea 36: 28 cm, 
mărime 38: 29 cm, mărime 40: 30 cm, mărime 
42: 31 cm, mărime 44: 32 cm. Coaseți deschi-
derea cusăturii. 

 Pornire rapidă pentru profesioniști
  1 Pense
  2 Platcă
  3 Cusătură umăr drept
  4 Dublura la decolteu
  5 Răsucirea
  6 Cusătură umăr stâng
  7 Cusături laterale și ale mânecilor
  8 Elastic/ Mâneci
  9 Tivul
 10 Fir / butonieră

Mărime 36 38 40 42 44

Lățimea 
materialului

cm
în Material necesar (Metri / yds)

Material 140 1,40
55 1 ½
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WEBKANTEN

STOFFBRUCH 36 - 40
Futter 140 cm 55 “

3

2

WEBKANTEN

STOFFBRUCH 42 - 48Futter 140 cm 55 “

3

2

WEBKANTEN

STOFFBRUCH 36 - 48Stoff 140 cm 55 “

2
4 4

5 5

7

8

3

1

WEBKANTEN

STOFFBRUCH 36 - 40
Futter 140 cm 55 “

3

2

WEBKANTEN

STOFFBRUCH 42 - 48Futter 140 cm 55 “

3

2

WEBKANTEN

STOFFBRUCH 36 - 48Stoff 140 cm 55 “

2
4 4

5 5

7

8

3

1

WEBKANTEN

STOFFBRUCH 36 - 40
Futter 140 cm 55 “

3

2

WEBKANTEN

STOFFBRUCH 42 - 48Futter 140 cm 55 “

3

2

WEBKANTEN

STOFFBRUCH 36 - 48Stoff 140 cm 55 “

2
4 4

5 5

7

8

3

1

PLIUL MATERIALULUI

PLIUL MATERIALULUIPLIUL MATERIALULUI

MARGINI FALSE

MARGINI FALSE MARGINI FALSE

Material 140 cm 55’’

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

9Tivul:
Suprapuneți rezerva tivului și apăsați spre 

interior. Coaseți tivul pe o lățime de 1,2 cm.

10Fir / butonieră:
Coaseți o butonieră la marginea din 

dreapta spate, strângeți 3 - 4 fire. Coaseți nas-
turele pe marginea stângă a șlițului pentru a se 
potrivi. 

112 Lecția de cusut de la pagina 24 din revistă

Tipar extra, rozTipar extra, roz
Foaia D Părțile de tipar de la 1 la 3Foaia D Părțile de tipar de la 1 la 3
Foaia B Părțile de tipar 4, 5, 7 și 8 Foaia B Părțile de tipar 4, 5, 7 și 8 
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 

De la pagina 35
Mărimile 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48
Lungime fustă 57 cm
Fusta este așezată sub talie.

Material și accesorii 
Material recomandat: Piele. Imitație de piele. 
Material original: Piele Nappa. Căptușeală 

Notă: Materialul necesar și tiparul este pre-
văzut pentru prelucrarea modelului cu imitație 
de piele. Nu există informații pentru necesarul 
și tăierea pielii, deoarece dimensiunea 
bucăților de piele variază. Vă recomandăm ca, 
dacă folosiți piele naturală, să luați cu 
dumneavoastră pățile tiparului atunci când 
mergeți la cumpărături. Accesorii: Vlieseline/
Vilene LE 420. 7 capse pentru fixare. Adeziv 
piele (de ex. HT2 de la Gütermann).

Tăierea bucăților de material

Părțile tiparului pe coală
Trasați părțile de tipar de pe foaia tiparului. Ur-
mați liniile și detaliile pentru stilul 113. Prindeți 
cu ace părțile tiparului de material, așa cum se 
arată în dispunerea tiparului. 
Rezerve pentru cusătură și tiv
Cusături și margini 1,5 cm, rezervă de tiv de 4 
cm.
Rezerve pentru cusăturile de la căptușeală și 
tiv 1,5 cm.

Decuparea
Material
1 Bandă față
2 Partea din față a fustei 2x
3  Partea din spate a fustei 2x
4 Betelie față (dintre care 2x interior) 4x
5 Betelie spate pe un pliu
   (Dintre care 1x interior) 2x
7 Partea inferioară din față a fustei 2x
8  Partea inferioară din spate a fustei 2x
Căptușeală
Părțile 2 și 3
Interfațarea Călcați cu fierul de călcat părțile 1, 
4 și 5 (dosul materialului). 

113 Fustă ●●●●

Material necesar

Prezentarea generală a tiparului

Asamblare

Notă pentru piele țineți cont de „Cum se face“ 
- Prelucrarea pielii - din Glosar. Vă recoman-
dăm să coaseți un model de probă. În acest fel 
puteți efectua eventualele corecții pe model 
înainte de a tăia din piele. Coaseți fusta așa 
cum este descris în Lecția de cusut 112 din re-
vista 24, de la pașii 6-9, 11-13. Patch-urile 
lipsesc. Coaseți părțile inferioare ale fustei la 
panourile fustei. Capsele sunt aplicate astfel 
încât să fie acoperite. Tivul din piele naturală se 
lipește cu clei și nu se suprapune. Cusăturile 
din piele nu trebuie să fie curățate. 

5Părțile inferioare ale fusteila panoul fustei:
Coaseți partea inferioară a panourilor din 

față și din spate ale fustei, față pe față pe pan-
ourile din față și din spate ale fustei.  Coaseți 
panourile fustei. Presați marginile în afară. 

7Tivul:
Apăsați tivul spre interior și lipiți-l pe poziție. 

10 Fixați capetele capselor (benzi):
Fixați cele șase capse pe banda 

dreaptă din față (Jumătatea benzii din interi-
or) în modul prezentat, astfel încât capetele 
să se afle în interior. 

14Fixați capetele capselor (betelie):
Înainte de a întoarce banda, fixați capsa 

în modul prezentat, astfel încât capătul să se 
afle în interior. 

15Părțile inferioare ale capselor:
Fixați părțile inferioare ale capselor la 

capătul stâng al benzii și  Betelia stânga din 
față, în funcție de partea superioară a capselor. 

Dispunerile tiparului

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

 Pornire rapidă pentru profesioniști
  5  Părțile inferioare ale fustei la panoul fustei 

(vezi mai jos)
  6 Partea din spate A fustei (Lecția de cusut)
  7  Cusături laterale/ Tiv (Lecția de cusut + vezi 

mai jos)
  8  Coaserea căptușelii (Lecția de cusut)
  9 Căptușeala fustei (lecția de cusut)
 10  Fixați capetele capselor (benzi) (vezi mai 

jos)
 11  Întoarcerea în interior a benzii (Lecția de 

cusut)
 12 Betelia/ Cusăturile laterale (școala de cusut)
 13 Coaserea beteliei (Lecția de cusut)
 14  Fixați capetele capselor (betelie) (vezi mai 

jos)
 15 Părțile inferioare ale capselor (vezi mai jos)

Mărime 36 38 40 42 44 46 48

Lățimea 
materialului

cm
în Material necesar (Metri / yds)

Material 140 1,10 1,20
55 1 ¼ 1 ¼

Căptușeală 140 0,65 1,05
55 ¾ 1 ⅛

Linia albastră a tiparului, foaia C Linia albastră a tiparului, foaia C 
Părțile de tipar de la 21 până la 29 Părțile de tipar de la 21 până la 29 
Mărimea 36  Mărimea 36  
Mărimea 38  Mărimea 38  
Mărimea 40  Mărimea 40  
Mărimea 42  Mărimea 42  
Mărimea 44 Mărimea 44 

De la pagina 37
Mărimile 36, 38, 40, 42, 44
Lungimea spatelui spatelui aprox. 98 cm

114 Palton ●●●●

Prezentarea generală a tiparului

Material și accesorii 
Material recomandat: Material pentru paltoane 
sau jachete 
Material original: Material funcțional acoperit 

Accesorii: Vlieseline/Vilene G 785. 7 capse 
pentru fixare.

Tăierea bucăților de material

Părțile tiparului pe coală
Trasați părțile de tipar de pe foaia tiparului. 
Marcajele butonierelor de pe partea 25 sunt 
pentru mărimea 36. Deplasați în sus marcajul 
superior conform liniilor aferente 
mărimii. Marcajul inferior este la fel pentru toate 
mărimile. Amplasați celelalte marcaje la dis-
tanțe egale între acestea. Urmați liniile și detal-
iile pentru stilul 114. Prindeți cu ace părțile ti-

Material necesar
Mărime 36 38 40 42 44

Lățimea 
materialului

cm
în Material necesar (Metri / yds)

Material 140 2,35
55 2 ⅝

parului de material, așa cum se arată în 
dispunerea tiparului. 
Rezerve pentru cusătură și tiv
Cusături și margini 1,5 cm, tiv și tivuri mâneci 4 
cm 
Decuparea
21 Față sus 2x
22  spate sus pe un pliu 1x
23  față jos  2x
24  spate jos pe un pliu 1x
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WEBKANTEN

STOFFBRUCH 36 - 44Stoff 140 cm 55 “PLIUL MATERIALULUI

MARGINI FALSE

Material 140 cm 55’’

25 Bandă de închidere 2x
     (Interior + exterior)
26 Mâneci 2x
27  guler superior pe un pliu 1x
28 guler inferior pe un pliu 1x
29 bandă guler pe un pliu 2x 
Interfațarea Călcați cu fierul de călcat părțile 
25, 27, 28 și 29 (dosul materialului). 

Asamblare

1Pense:
Coaseți pensele pe părțile din față și presați 

în jos.

2Cusături transversale:
Coaseți părțile inferioare din față și partea 

din spate față pe față cu părțile superioare din 
față și partea din spate. Finisați rezervele și căl-
cați-le.

3Părțile superioare ale capselor / banda de 
închidere:

Fixați părțile superioare ale capselor pe banda 
interioară de închidere din dreapta, după cum 
este prezentat. Coaseți benzile de închidere 
de-a lungul marginii lungi a laturii exterioare pe 
părțile din față. Reverva pentru tiv de pe părțile 
din față se suprapune. Presați marginile pe 
bandă. Presați spre interior rezervele marginii 
interioare a benzii. Îndoiți banda spre exterior la 
linia de pliere, cu partea dreaptă spre interior. 
Coaseți marginea inferioară a benzii. Tăiați în 
colț, în unghi, rezerverele de la colț. Întoarceți 
banda și fixați-o cu ace peste cusătura exterio-
ară. Coaseți cu o cusătură îngustă marginile 
benzii dinspre exterior, prinzând banda interio-
ară.

4Cusături umeri:
Realizați cusăturile umerilor. Păstrați mar-

ginea din spate a umărului. Finisați rezervele și 
călcați-le.

5Guler / bandă:
Coaseți părțile de guler la gulerul superior și 

inferior. Tăiați rezervele de cusătură la o lățime 
de 5 mm, desfaceți-le și coaseți-le cu o 
cusătură îngustă pe ambele părți ale cusăturii. 
Presați în interior rezerva de pe suportul supe-
rior al gulerului. Așezați piesele de guler față pe 
față. Prindeți marginile brute împreună, prindeți 
marginile exterioare ale gulerului împreună, 
împingând plinul gulerului superior. Coaseți 
de-a lungul marginilor exterioare ale gulerului 
exact până la linia de față a gulerului. Întoarceți 
gulerul și presați. Coaseți marginile gulerului in-
ferior până la marginea decolteului. Presați 
marginile în guler. Prindeți gulerul superior în-
doit peste cusătură și coaseți din exterior în 
canelura de cusătură, gulerul superior este de 
asemenea cusut. 

6Cusături laterale:
Coaseți cusăturile laterale, cusăturile 

despărțitoare se întâlnesc. Finisați rezervele și 
călcați-le. 

7Cusăturile de la mânecă:
Îndoiți mânecile în jumătate pe lungime, cu 

partea dreaptă în interior. față a șlițului și 
însăilați. Finisați rezervele și călcați-le. 

8Coaseți mânecile:
Introduceți mânecile. Părțile transversale 

ale mânecii și ale părții din față se intersecte-
ază. Partea transversală a mânecilor se inter-
sectează cu cusătura umărului. Cusăturile se 
intersectează. Suprapuneți marginile împreună 
și presați-le în mânecă. 

9Tivul/tivul mânecilor:
Curățați rezervele de cusătură ale tivului și 

ale mânecilor, presați-le spre interior și coa-
seți-le cu mâna, fără să le strângeți. Sfat: Când 
folosiți țesături funcționale, acoperiți tivul și tivul 
mânecilor cu Perfekt Saum T40, apoi puteți 
coase tivul mai ușor de mână. 

10Părțile inferioare ale capselor:
Fixați părțile inferioare ale capsei în ban-

da din stânga, corespunzător părților superio-
are ale capsei. 

Tăierea bucăților de material

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

 Pornire rapidă pentru profesioniști
  1 Pense
  2 Cusături transversale
  3  Părțile superioare ale capselor / banda de 

închidere
  4  Cusături umeri
  5 Guler / bandă
  6 Cusăturile de pe lateral
  7 Cusăturile de la mânecă
  8 Coaseți mânecile
  9 Tivul/tivul mânecilor
 10 Părțile inferioare ale capselor

Linia albastră a tiparului, foaia C Linia albastră a tiparului, foaia C 
Părțile tiparului 21, 22, 24, 29 până la 33 Părțile tiparului 21, 22, 24, 29 până la 33 
Mărimea 36  Mărimea 36  
Mărimea 38  Mărimea 38  
Mărimea 40  Mărimea 40  
Mărimea 42  Mărimea 42  
Mărimea 44 Mărimea 44 

De la pagina 14
Mărimile 36, 38, 40, 42, 44
Lungimea spatelui spatelui aprox. 52 cm

Material și accesorii 
Material recomandat: Material de jachete 
Material original: Amestec de bumbac 

Accesorii Vlieseline/Vilene G 785. 4 nasturi 
mari. 2 nasturi mici.

Tăierea bucăților de material

Părțile tiparului pe coală
Trasați părțile de tipar de pe foaia tiparului. 
Marcajele butonierelor de pe partea 25 sunt 
pentru mărimea 36. Deplasați în sus marcajul 
superior conform liniilor aferente 
mărimii. Marcajul inferior este la fel pentru toate 
mărimile. Depărtați celelalte marcaje dintre ele 
la distanțe egale. Urmați liniile și detaliile pentru 
stilul 115. Prindeți cu ace părțile tiparului de 
material, așa cum se arată în dispunerea ti-
parului. Desenați părțile a și b direct pe materi-
al. 
Rezerve pentru cusătură și tiv
Cusături și margini 1,5 cm, rezervă de tiv de 4 
cm. Pentru părțile a și b, rezervele sunt incluse 
în măsurători. 

115 Jachetă ●●●●

Material necesar

Prezentarea generală a tiparului

Decuparea
21  Fața  2x
22 Spate pe un pliu 1x
25 Bandă de închidere 2x
29 Bandă guler pe un pliu 2x 
30 mâneci 2x 
31  guler superior pe un pliu 1x
32 guler inferior pe un pliu 1x
33 Buzunare 1x 
  a Manșete 2x
  b Benzi șliț 2x
Interfațarea Călcați cu fierul de călcat părțile 
25, 29, 31, 32 și a (dosul materialului).

Asamblare

1Pense:
Coaseți pensele pe părțile din față și presați 

în jos.

2Buzunarul:
Finisați toate marginile de jur împrejur. Pre-

sați rezerva de sus în interior la linia de îndoire 
și coaseți. Presați rezervele laterale și inferio-
are spre interior. Prindeți buzunarul de partea 
din stânga față, întâlnind liniile de cusătură, și 
coaseți strâns de-a lungul marginilor laterale și 
inferioare. 

3Banda de închidere:
Coaseți benzile de închidere de-a lungul 

marginii lungi a laturii exterioare pe părțile din 
față. Reverva pentru tiv de pe părțile din față se 
suprapune. Presați marginile pe bandă. Presați 
spre interior rezervele marginii interioare a ben-
zii. Îndoiți banda spre exterior la linia de pliere, 
cu partea dreaptă spre interior. Coaseți margin-

ea inferioară a benzii. Tăiați în colț, în unghi, 
rezerverele de la colț. Întoarceți banda și fix-
ați-o cu ace peste cusătura exterioară. Coaseți 
cu o cusătură îngustă marginile benzii dinspre 
exterior, prinzând banda interioară.

4Cusături umeri:
Realizați cusăturile umerilor. Păstrați mar-

ginea din spate a umărului. Finisați rezervele și 
călcați-le.

5Guler / bandă:
Coaseți părțile de guler la gulerul superior și 

inferior. Tăiați rezervele de cusătură la o lățime 
de 5 mm, desfaceți-le și coaseți-le cu o 
cusătură îngustă pe ambele părți ale cusăturii. 
Presați în interior rezerva de pe suportul supe-
rior al gulerului. Așezați piesele de guler față pe 
față. Prindeți marginile brute împreună, prindeți 
marginile exterioare ale gulerului împreună, 
împingând plinul gulerului superior. Coaseți 
de-a lungul marginilor exterioare ale gulerului 
exact până la linia de față a gulerului. Întoarceți 
gulerul și presați. Coaseți marginile gulerului 
inferior până la marginea decolteului. Presați 
marginile în guler. Prindeți gulerul superior în-
doit peste cusătură și coaseți din exterior în 
canelura de cusătură, gulerul superior este de 
asemenea cusut. 

6Cusături laterale:
Coaseți la mașină cusături laterale. Finisați 

rezervele și călcați-le. 

7Șliț de mânecă / pliuri:
Tăiați mânecile așa cum este marcat pentru 

șliț. Îndepărtați marginile tăiate pentru a forma 
o linie dreaptă și coaseți-le cât mai îngust posi-
bil pe o margine a benzii de legătură. Presați 
banda de margine peste cusătura de bază în 
șliț, pliați-o la o lățime de 7 mm, fixați-o pe 
cusătura de bază și coaseți-o la locul ei. La 
capătul de sus al șlițului, puneți partea de 
legătură față pe față și coaseți pe diagonală. 
Așezați legătura pe marginea din față spre in-
terior și coaseți-o în partea de jos. Introduceți 
pliul la marginea de jos a mânecii, așa cum se 
arată în direcția săgeții, și coaseți la loc.

8Cusăturile de la mânecă:
față a șlițului și însăilați. Finisați rezervele și 

călcați-le. 

9Manșetele:
Coaseți o margine lungă a manșetei la mar-

ginile inferioare ale mânecilor. Presați rezerve-
le de cusătură în manșete. Presați spre interior 
rezerva de la cealaltă margine lungă a 
manșetei. Pliați manșetele pe lungime, cu par-
tea dreaptă înăuntru. Coaseți capetele. În-
toarceți manșetele pe dos și fixați marginea in-
terioară. Tăiați rezerva de la colț în unghi. 
Coaseți îngust marginile manșetei, incluzând 
marginea interioară.

 Pornire rapidă pentru profesioniști
  1 Pense
  2 Buzunar
  3 Bandă de închidere
  4  Cusături umeri
  5 Guler / bandă
  6 Cusăturile de pe lateral 
  7 Șliț de mânecă / pliuri
  8 Cusăturile de la mânecă
  9 Manșete
 10 Coaseți mânecile
 11 Tivul
 12 Butoniere/ nasturi

Măsurătorile pentru a,b
Mărime 36 38 40 42 44 Lățime 

pentru toate 
mărimile 
(cm / în)

Lungime (cm / în)

a 28,5
11¼

29
11⅜

29,5
11⅝

30
11¾

30,5
12

12
4¾

b 23
9

3
1⅛

Mărime 36 38 40 42 44

Lățimea 
materialului

cm
în Material necesar (Metri / yds)

Material 140 1,40
55 1 ½
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WEBKANTEN

STOFFBRUCH 36 - 44Stoff 140 cm 55 “

WEBKANTEN

STOFFBRUCH

STOFFBRUCH

36 - 44
Stoff  140 cm 55 “

WEBKANTEN

STOFFBRUCH 36 - 44
Stoff  140 cm 55 “

PLIUL MATERIALULUI

MARGINI FALSE

Material 140 cm 55’’

PLIUL MATERIALULUI PLIUL MATERIALULUI

PLIUL MATERIALULUI

MARGINI FALSE

MARGINI FALSE

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

10Coaseți mânecile:
Introduceți mânecile. Părțile transversale 

ale mânecii și ale părții din față se intersecte-
ază. Partea transversală a mânecilor se inter-
sectează cu cusătura umărului. Cusăturile se 
intersectează. Suprapuneți marginile împreună 
și presați-le în mânecă.

11Tivul:
Arajați rezervele de cusătură pentru tiv, 

călcați în interior și coaseți-le manual. 

Tăierea bucăților de material

Tăiați dintr-un strat dublu de material, cu fața din dreapta către interior. Decu-
pați la sfârșit partea 33 dintr-un singur strat de material rămas.

12Butoniere / Nasturi:
Coaseți butonierele pe lungime în banda 

de închidere din dreapta, după cum este prez-
entat. Lungimea butonierelor depinde de 
mărimea nasturelui. Coaseți butonierele de pe 
banda de închidere din stânga în mod 
corespunzător. Coaseți butoniera în centrul 
manșetei la 1 cm de marginea din față. Coaseți 
marginea transversal. Coaseți nasturele la 
capătul din spate al manșetei.

Linia albastră a tiparului, foaia A Linia albastră a tiparului, foaia A 
Părțile de tipar de la 21 la 34 Părțile de tipar de la 21 la 34 
Mărimea 36  Mărimea 36  
Mărimea 38  Mărimea 38  
Mărimea 40  Mărimea 40  
Mărimea 42  Mărimea 42  
Mărimea 44 Mărimea 44 

De la pagina 40
Mărimile 36, 38, 40, 42, 44
Lungimea spatelui spatelui aprox. 60 cm

Material și accesorii 
Material recomandat: Jerseu Folosiți numai țesă-
turi elastice. 
Material original: Bumbac-Poliester-Jerseu cu 
elastan. 

Accesorii: 2 capse pentru a fi cusute. Ac dublu.

Tăierea bucăților de material

Părțile tiparului pe coală
Trasați părțile de tipar de pe foaia tiparului. 
Prindeți cu ace părțile tiparului de material, așa 
cum se arată în dispunerea tiparului. Marcați 
partea a direct pe material. 
Rezerve pentru cusătură și tiv
Cusături și margini 1,5 cm, tiv și tivuri mâneci 4 
cm Măsurătorile pentru partea a includ rezerve. 
Decuparea
21 Față superioară cu bretea 
       atașată (2x dintre care în interior) 4x

116 Tricou ●●●●

Material necesar

Măsurători pentru a

Prezentarea generală a tiparului

22 Față inferioară pe un pliu 1x
23  Spate pe un pliu 1x
24 Mâneci 2x
 a Benzi spate de  dublură 1x

Asamblare

Notă: Realizați cusături pe materialele elastice 
folosind o cusătură elastică specială sau la o 
setare îngustă în zig-zag Coaseți tivul și tivul 
mânecilor cu un ac dublu pentru a le păstra 
elasticitatea. 

1Bretea față superioară:
Așezați părțile din față interioare și exterio-

are față pe față. Coaseți de-a lungul marginilor 
decolteului din față și lateral,  marginilor brete-
lei și în centrul spatelui (de la centrul spatelui la  
centrul părții din față sau la punctul de umăr). 
Tăiați de mai multe ori rezervele bretelelor, 
marginile decolteului  din față și laterale la ro-
tunjimi, tăiați colțurile de la capetele bretelelor 
în diagonală. Întoarceți. Presați marginile. 

2Piesele superioare din față la partea inferio-
ară din față:

Așezați părțile superioare frontale față pe față 
pe partea inferioară din față și fixați-le cu ace 
(cusătura numărul 1). Centrul părților frontale 
superioare se îmbină. Coaseți. Suprapuneți 
rezervele și presați-le. 

3Cusături umeri:
Poziționați partea frontală față pe față pe 

partea din spate. Prindeți și coaseți cusăturile 
umerilor (cusătura numărul 2), păstrând mar-
ginile umerilor din spate. Rezerva de decolteu 
de pe partea din spate se suprapune. Supra-
puneți rezervele și presați-le pe partea din 
spate.

4Benzi spate căptușeală: 
Pliați benzile de căptușeală din spate longi-

tudinal pe jumate,  partea dreaptă în interior Pli-
ați căptușeală din spate față pe față  pe decol-
teul din spate și coaseți. Așezați capetele 
benzilor pe exterior. Tăiați marginile înapoi la 7 
mm lățime, pliați-le spre interior, fixați-le cu ace 

și coaseți-le din exterior cu acul dublu. 

5Cusături laterale:
Așezați partea frontală față pe față pe partea 

din spate. Prindeți și coaseți cusăturile laterale 
(cusătură numărul 3). Finisați rezervele și 
apăsați pentru a fi deschise. 

6Cusăturile de la mânecă:
Îndoiți mânecile în jumătate pe lungime. 

Prindeți și coaseți cusăturile mânecilor 
(cusătură numărul 4). Suprapuneți rezervele și 
presați-le pe o parte. 

7Coaseți mânecile:
Introduceți mânecile, respectând ur-

mătoarele puncte. Liniile transversale 5 ale 
părții din față și ale mânecii trebuie să se inter-
sectează, cusătura umărului și linia transver-
sală a mânecii trebuie să se intersecteze. 
Cusătura laterală se intersectează cu cusătura 
mânecii. Suprapuneți rezervele împreună și 
presați-le în mâneci. 

8Tivul și tivul mânecilor:
Suprapuneți rezerva tivului și apăsați spre 

interior. Coaseți tivul din exterior pe o lățime de 
3 cm cu acul dublu. Coaseți tivul mânecilor în 
același mod.

9Capsele:
Coaseți pe interior părțile superioare ale 

capselor pe marginea stângă din spate, așa 
cum se arată. După probă, coaseți partea de 
jos a capsei pe întăritura din spate în mod 
corespunzător.

Tăierea bucăților de material

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

 Pornire rapidă pentru profesioniști
  1 Bretea față superioară
  2 Piesele superioare din față la partea inferioară 
    din față
  3 Cusături umeri
  4  Benzi spate căptușeală
  5 Cusături laterale
  6 Cusăturile de la mânecă
  7 Coaseți mânecile
  8 Tivul și tivul mânecilor
  9 Capse

Mărime 36 38 40 42 44 Lățime 
pentru toate 
mărimile 
(cm / în)

Lungime (cm / în)

a 28,5
11¼

29
11⅜

29,5
11⅝

30
11¾

30,5
12

4
1½

Mărime 36 38 40 42 44

Lățimea 
materialului

cm
în Material necesar (Metri / yds)

Material 140 1,70
55 1 ⅞

De la pagina 34
Mărimile 36, 38, 40, 42, 44
Lungime de la talie 58 cm

117 Rochie ●●●●

Material și accesorii 
Material recomandat: Material de rochii cu 
volum 

Material original: Amestec poliester - vâscoză 
cu elastan (elastic Cady). Căptușeală 
 

Material necesar
Mărime 36 38 40 42 44

Lățimea 
materialului

cm
în Material necesar (Metri / yds)

Material 140 1,30
55 1 ⅜

Căptușeală 140 1,30
55 1 ⅜

Accesorii: Vlieseline/Vilene G 785. 1 fermoar 
invizibil, 60 cm lungime și un picioruș presor 
special. Opțional: 8 pietre decorative.
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WEBKANTEN

STOFFBRUCH 36 - 44
Stoff 140 cm 55 “

1

2

3
4

5 6

7

WEBKANTEN

STOFFBRUCH 36 - 44
Futter 140 cm 55 “

1

2

3
4

5 6

PLIUL MATERIALULUI

PLIUL MATERIALULUI

MARGINI FALSE

MARGINI FALSE

Material 140 cm 55’’

Căptușeală 140 cm 55’’

Linia neagră a tiparului, foaia C Linia neagră a tiparului, foaia C 
Părțile de tipar de la 1 la 7 Părțile de tipar de la 1 la 7 
Mărimea 36  Mărimea 36  
Mărimea 38  Mărimea 38  
Mărimea 40  Mărimea 40  
Mărimea 42  Mărimea 42  
Mărimea 44 Mărimea 44 

Prezentarea generală a tiparului

Tăierea bucăților de material

Părțile tiparului pe coală
Trasați părțile de tipar de pe foaia tiparului. 
Prindeți cu ace părțile tiparului de material, așa 
cum se arată în dispunerea tiparului. 
Rezerve pentru cusătură și tiv
Cusături și margini 1,5 cm, rezervă de tiv de 4 
cm.
Rezerve pentru cusăturile de la căptușeală și 
tiv 1,5 cm.

Decuparea
Material
1 Față sus 1x
2 Față mijloc 1x
3  Față inferioară 1x
4 Partea din față a fustei pe un pliu 1x
5 Spate 2x
6 Partea din spate a fustei 2x
7  Bretele 2x
Căptușeală
Părțile 1 până la 6
Interfațarea Călcați cu fierul de călcat partea 7 
(dosul materialului).

Asamblare

1Pense:
Coaseți pensele pe părțile din spate, pe 

părțile din față și din spate ale fustei. Presați 
părțile din spate și panourile din spate ale fustei 
spre centru și presați în jos panoul din față al 
fustei. 

2Cusături despărțitoare față:
Prindeți partea frontală din mijloc față pe 

față pe  piesele frontale superioare și inferioare 
și coaseți. Presați rezervele în afară.

3Părțile superioare ale panourilor fustei:
Prindeți și coaseți partea frontală față pe 

față pe panoul din față  al fustei, părțile din 
spate pe panourile din spate ale fustei. Presați 
rezervele în afară. 

4Fermoar invizibil:
Coaseți fermoarul de cusătură la marginile 

șlițului din spate, consultați "Cum se face" - 
Fermoarul invizibil - în glosar, dinții încep de la 
marginea superioară a de tăiere. Coaseți cu-
satura centrală din spate, de la tiv  până la fer-
moar. Presați rezervele în afară.

5Cusături laterale:
Prindeți și coaseți cusăturile laterale. Cusă-

turile de la talie se intersectează. Presați 
rezervele în afară.

6Bretelele:
Îndoiți breteaua în jumătate pe lungime la 

linia de îndoire, cu partea dreaptă înăuntru. 
Coaseți marginea lungă. Reduceți rezervele. 
Întoarceți bretelele. Presați marginile. Coaseți 
partea din față a bretelelor, față pe față între lin-
ia orizontală și croială. Rezervele se suprapun.

7Asamblați căptușeala:
Coaseți și călcați cusăturile și pliseurile de 

pe căptușeală la fel ca pe țesătura exterioară. 

8 Coaseți căptușeala:
Așezați căptușeala față pe față pe rochie. 

Coaseți de-a lungul decolteului și a marginilor 
mânecilor. Întoarceți spre exterior rezervele de 
la marginile șlițului. Coaseți și bretelele din față. 
Tăiați rezervele și tăiați la rotunjimi. Presați 
rezervele în căptușeală și coaseți cu o cusătură 
îngustă; consultați "Cum se face" - Realizarea 
unei cusături pe dedesubt a unei dubluri - în 
glosar. Întoarceți căptușeala pe dos. Presați 
marginile. Coaseți manual căptușeala pe ben-
zile cu fermoar. 

9Tivul / Tivul de căptușeală:
Arajați rezervele de cusătură pentru tiv, căl-

cați în interior și coaseți-le manual. Apăsați 
rezerva căptușelii spre interior și coaseți-o la 
locul ei. Tivul căptușelii trebuie să fie cu aprox-
imativ 2 cm mai scurt decât tivul țesăturii exte-
rioare.

10Bretele  spate:
Acoperiți marginea din spate a bretelelor. 

După ce ați probat-o, prindeți bretelele la spate 
între liniile orizontale și marginea de la croială. 
Dacă doriți, coaseți sau lipiți pietre decorative.

Dispunerile tiparului

Tăiați dintr-un strat dublu de material, cu fața din dreapta către interior. Decupați la sfârșit părțile 
1 și 3 dintr-un singur strat de material rămas.

 Pornire rapidă pentru profesioniști
  1 Pense
  2 Cusături despărțitoare față
  3 Părțile superioare ale panourilor fustei
  4  Fermoar invizibil
  5 Cusături laterale
  6 Bretele
  7 Asamblați căptușeala
  8 Coaseți căptușeala
  9 Tivul / Tivul de căptușeală
 10 Partea din spate superioară

Linia albastră a tiparului, foaia C Linia albastră a tiparului, foaia C 
Părțile de tipar de la 1 la 3 Părțile de tipar de la 1 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 

De la pagina 51
Mărimile 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48
Coaseți cusatura centrală din spate, de la tiv 
spatelui aprox. 49 cm 7/8 mâneci

Material și accesorii 
Material recomandat: Jerseu Utilizați numai 
materiale de tip jerseu. 
Material original: Jerseu 

Accesorii: Vlieseline/Vilene G 485. Ac dublu.

118 Tricou ●●●●

Material necesar

Măsurătorile pentru a,b

Prezentarea generală a tiparului

Mărime 36 38 40 42 44 46 48
Lungime (cm / în)

a 83
32⅝

86
33⅞

89
35

92
36¼

95
37⅜

98
38½

102,5
40⅜

b 30
11¾

30,5
12

31
12¼

31,5
12⅜

32
12⅝

32,5
12¾

33
13

Tăierea bucăților de material

Părțile tiparului pe coală
Trasați părțile de tipar de pe foaia tiparului. 
Prindeți cu ace părțile tiparului de material, așa 
cum se arată în dispunerea tiparului. Desenați 
părțile a și b direct pe material. 
Rezerve pentru cusătură și tiv
Cusături și margini 1,5 cm, tiv și tivuri mâneci 3 
cm Pentru părțile a și b, rezervele sunt incluse 
în măsurători. 

Decuparea
1 Parte față cu dublură atașată 2x
2 Parte spate pe un pliu 1x
3 Mâneci 2x
a Bandă de legătură 2x 
b Benzi de dublură / decolteu
   spate 1x
Interfațarea Călcați părțile din față pe dublura 
atașată. În plus, călcați benzi de interfațare de 
2 cm lățime pe marginile cusăturilor de pe umăr 
ale părți din față (pe dosul materialului).

Asamblare

Notă: Realizați cusături pe materialele elastice 
folosind o cusătură elastică specială sau la o 
setare îngustă în zig-zag Coaseți tivul și tivul 
mânecilor cu un ac dublu pentru a le păstra 
elasticitatea. 

1Decolteu spate
Pe partea de pe spate, tăiați la 7 mm lățimea 

cusăturii de la decolteu. Îndoiți fâșia dublurii b în 
jumătate și presați-o, cu partea dreaptă în afară. 
Prindeți banda dublă de dublură pe decolteul de 
pe spate, astfel încât marginile deschise să se afle 
pe marginea rezervei de cusătură. Coaseți banda 
de dublură de-a lungul liniei de cusătură. Tăiați 
rezervele de cusătură, tăiați la rotunjimi. Întoarceți 
banda de dublură pe dos. Călcați marginea cu fi-
erul. Coaseți marginea din spate de decupare cu 
o lățime de 5 mm,  cusând banda de față la locul 
ei. 

 Pornire rapidă pentru profesioniști
  1 Decolteu  spate
  2 Margine interioară a dublurii
  3 Cusături umeri
  4  Seitennähte
  5 Cusături umeri
  6 Încrețirea marginii din față
  7 Benzi de legătură
  8 Cusăturile de la mânecă
  9 Tivul mânecii
 10 Coaseți mânecile

Mărime 36 38 40 42 44 46 48
Lățime pentru toate mărimile (cm / în)

a 31
12¼

b 4
1½

Mărime 36 38 40 42 44 46 48

Lățimea 
materialului

cm
în Material necesar (Metri / yds)

Material 140 1,85 2,05
55 2 2 ¼
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WEBKANTEN

STOFFBRUCH 36 - 48Stoff 140 cm 55 “

WEBKANTEN

STOFFBRUCH 36 - 44Stoff 140 cm 55 “

a

2122

23 23
24

2525

26

27 28

29

PLIUL MATERIALULUI

MARGINI FALSE

Material 140 cm 55’’

PLIUL MATERIALULUI

MARGINI FALSE

Material 140 cm 55’’

2Margine interioară a dublurii:
Curățați marginea interioară a dublurii de la 

părțile din față. 

3Cusături umeri:
Așezați părțile părțile frontale față pe față pe 

partea din spate. Prindeți cusăturile de umăr 
(cusătură numărul 1), dublura părții din față se 
suprapune. Îndoiți dublurile față pe față de-a 
lungul liniei de  îndoire și fixați-le cu ace. Coa-
seți cusăturile de la umeri, ținând cont de 
dubluri. Finisați rezervele de cusătură și pre-
sați-le în față. 
 Trageți părțile din față spre exterior, așezați 
dublura atașată în  interior, pe linia de pliere. 
Presați margile de tăiere. Lipiți marginea fron-
tală îngustă a dublurii  de părțile din față. 

4Cusăturile laterale:
Așezați părțile părțile frontale față pe față pe 

partea din spate. Prindeți și coaseți cusăturile 
laterale (cusătura numărul 2), lăsați șlițul de-
schis la cusătura din dreapta, în modul în care 
este prezentat. Curățați rezervele de cusătură 
și presați-le în afară, presați rezervele pentru 
șliț spre interior. Coaseți marginile șlițului cu 5 
mm, cusând în cruce în sus și în jos. 

5Tivul:
Suprapuneți tivul, presați spre interior, coa-

seți din exterior cu acul dublu.

6Încrețirea marginii din față:
Aliniați marginile frontale între steluțe pe o  

lățime de 10 cm. Coaseți pe ambele părți ale 
liniei de cusut cu cea mai mare setare de 

Tăierea bucăților de material

Tăiați dintr-un strat dublu de material, cu fața din dreapta către interior. Decupați la sfârșit partea 
b dintr-un singur strat de material rămas. Părțile prezentate cu un contur întrerupt trebuie așezate 
pe material cu partea imprimată în jos

cusătură. Înnodați capetele firului. Distribuiți 
uniform pliseurile.

7Benzi de legătură:
Îndoiți benzile de legătură în jumătate pe 

lungime, cu partea dreaptă înăuntru. Coaseți 
de-a lungul marginilor lungi și a unei laturi în-
guste. Tăiați rezervele de cusătură și tăiați 
colțurile în unghi. Întoarceți benzile pe dos. 
Presați marginile. Coaseți jumătatea exterioară 
a fiecărei benzi de legătură la marginile în-
crețite ale părții din față. Așezați rezervele de 
cusătură în interiorul benzilor. Coaseți jumăta-
tea interioară a benzii îndoite în interior la cusă-
turi.

8Cusăturile de la mânecă:
Îndoiți mânecile în jumătate pe lungime, cu 

partea dreaptă în interior. Prindeți și coaseți 
cusăturile mânecilor (cusătură numărul 3). Fin-
isați rezervele și călcați-le.

9Tivul mânecii:
Suprapuneți rezerva pentru tivul mânecii, 

presați spre interior, coaseți din exterior cu acul 
dublu. 

10Coaseți mânecile:
Atașați mânecile. Pentru a face acest lu-

cru, rețineți următoarele: linia transversală 4 de 
pe mânecă și partea din față se întâlnesc, linia 
transversală a mânecii se întâlnește cu cusătu-
ra umărului și cusăturile se întâlnesc. Supra-
puneți marginile împreună și presați-le în 
mânecă.

Linia roșie a tiparului, foaia C Linia roșie a tiparului, foaia C 
Părțile de tipar de la 21 la 29 Părțile de tipar de la 21 la 29 
Mărimea 36  Mărimea 36  
Mărimea 38  Mărimea 38  
Mărimea 40  Mărimea 40  
Mărimea 42  Mărimea 42  
Mărimea 44 Mărimea 44 

De la pagina 52
Mărimile 36, 38, 40, 42, 44
Coaseți marginea din spate a decolteului cu o 

lățime de 5 mm, spatelui aprox. 71 cm

Material și accesorii 
Material recomandat: Material pentru jachete 

Materiale funcționale. 
Material original: Nailon. 
Accesorii: Vlieseline/Vilene G 785. 1 fermoar 
cu o lungime de 30 cm. Elastic, lățime 7 mm, 
mărimea 36: 0,45 m, mărimea 38 - 44: Lun-
gime 0,50 m. Cordon elastic ø 3 mm, mărimile 
36, 38: 1,65 m, mărimile 40, 42: 1,70 m, 
mărime 44: Lungime 1,75 m. 2 opritor de cor-
don. 

Tăierea bucăților de material

Părțile tiparului pe coală
Trasați părțile de tipar de pe foaia tiparului. 
Prindeți cu ace părțile tiparului de material, așa 
cum se arată în dispunerea tiparului. Marcați 
partea a direct pe material. 
Rezerve pentru cusătură și tiv
Cusături și margini 1,5 cm, tiv 4 cm și tivul 

119 Windbreaker/Geacă de vânt ●●●●

Material necesar

Măsurători pentru a

Prezentarea generală a tiparului

mânecii 2 cm. Măsurătorile pentru partea a in-
clud rezerve. 
Decuparea
21 Parte față pe un pliu 1x
22 Parte spate pe un pliu 1x
23  Mâneci față (dintre care 2x interioare) 4x
24 Platcă spate pe un pliu
     (Dintre care 1x interior) 2x
25 Guler pe un pliu 2x
26 Mânecă 2x
27  Dublură mânecă 2x
28 Buzunar pe un pliu 1x
29  Inserție de guler pe un pliu 1x 
   a Clape 1x

Interfațarea Călcați cu fierul de călcat părțile 25 
și a (dosul materialului).

Asamblare

1Buzunar / clapă:
Pliați buzunarul pe lungime la liniile de pliere, 

cu partea dreaptă în interior. Coaseți marginile 

laterale și inferioare,lăsând o mică deschidere 
pentru întoarcere. Tăiați rezervele și tăiați 
colțurile în unghi. Întoarceți buzunarul șipresați 
marginile. Prindeți linia de atingere la partea 
din față,marginea de jos se întâlnește cu linia 
de cusătură a tivului. Marginea de pliere este în 
partea de sus. Coaseți marginile laterale și de 
jos cu margini înguste, cusând deschiderea în-
chisă. Îndoiți clapeta în jumătate pe lungime, 
cu partea dreaptă în interior. Coaseți laturile în-
guste. Tăiați rezervele și tăiați colțurile în unghi. 
Întoarceți clapeta. Coaseți clapa cu 1,5 cm 
deasupra buzunarului. Clapa este orientată în 
sus, iar rezervele sunt orientate în jos. Tăiați la 
lățimea de 5 mm. Întoarceți clapa în jos și coa-
seți cusatura de la început, din nou cu o lățime 
de 7 mm. 

2Cusături umeri:
Poziționați partea frontală față pe față pe 

partea din spate. Coaseți cusăturile umerilor. 
Finisați rezervele și apăsați pentru a fi de-
schise.

3Platcă cu guler, fermoar și inserție: 
Coaseți cusăturile de umăr de pe părțile in-

terioare și exterioare ale plătcii, presați 
rezervele de cusătură. Coaseți un guler pe par-
tea interioară și unul pe cea exterioară a plătcii. 
Tăiați rezervele de cusătură, tăiați de mai multe 
ori la rotunjimi și presați-le în platcă. Așezați 
ambele gulere față pe față. Coaseți de-a lungul 
marginii superioare a gulerului. Tăiați rezerva 
de cusătură, tăiați de mai multe ori la rotunjimi. 
Îndoiți gulerul interior spre interior, presați mar-
ginea, apoi îndoiți gulerul interior în sus. Călcați 
cu fierul de călcat rezervele marginii drepte din 
față spre  interior pe ambele gulere și pe plăt-
cile interioare și exterioare din față. Pliați in-
serția la linia de pliere, cu partea stângă spre 
interior. Lipiți marginile laterale ale inserției de  
marginile din față, linia de pliere este așezată 
cu fața în sus. Prindeți fermoarul sub marginile 
întoarse ale gulerului exterior, dinții mici și 
capătul inferior al fermoarului se suprapun. 
Prindeți marginile întoarse ale părților interio-
are de partea din interioar pe benzile fermoaru-
lui. Coaseți marginile frontale ale plătcii și re 
steluțe pe o marginile gulerului din față (piciorul 
fermoarului), fixând fermoarul  la locul lui. Îmbi-
nați marginile inferioare ale plătcii între ele. 
Coaseți marginile inferioare ale plătcii, în față și 
în spate. Coaseți cu grijă, punct cu punct, zona 
fermoarului din față. Suprapuneți marginile îm-
preună și presați-le în platcă. Coaseți platca 
din exterior după cum este prezentat. 

4Dublurile mânecilor:
Prindeți dublurile mânecilor față pe față pe 

marginile mânecilor din față și din spate și coa-
seți marginile laterale lungi. Îndoiți dublurile 
spre interior și presați marginile. Coaseți mar-
ginile interioare ale dublurilor. Prindeți margin-
ile fețelor de mâneci ale părților din față și din 
spate pe mâneci, întâlnind liniile de îmbinare 
ale marginilor superioare ale mânecilor, după 
cum este prezentat, începând și terminând ex-
act la colț. Așezați partea frontală față pe față 
pe piesa din spate, pliați mânecile față pe față. 
Coaseți cusăturile laterale și cusăturile mâne-
cilor în mod continuu numai până la linia de 
cusătură, nu coaseți rezerva de cusătură. 
Tăiați rezervele de cusătură pe diagonală în 
colțuri, finisați și presați, de asemenea, contin-

Tăierea bucăților de material

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

 Pornire rapidă pentru profesioniști
  1 Buzunar / clapă
  2 Cusături umeri
  3  Platcă cu guler, fermoar și inserție
  4 Dublurile mânecilor
  5 Tivul pentru mânecă / trecerea elasticului
  6 Tivul și cordonul

Mărime 36 38 40 42 44 Lățime 
pentru toate 
mărimile 
(cm / în)

Lungime (cm / în)

a 33,5
13¼

5
6

Mărime 36 38 40 42 44

Lățimea 
materialului

cm
în Material necesar (Metri / yds)

Material 140 2,35
55 2 ⅝
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WEBKANTEN

STOFFBRUCH 34 - 42Stoff  140 cm 55 “

WEBKANTEN

STOFFBRUCH

34 - 42
Futter 140 cm 55 “PLIUL MATERIALULUI

MARGINI FALSE

Material 140 cm 55’’

MARGINI FALSE

Căptușeală 140 cm 55’’
PLIUL MATERIALULUI

Linia neagră a tiparului, foaia D Linia neagră a tiparului, foaia D 
Părțile de tipar de la 1 la 4 Părțile de tipar de la 1 la 4 
Mărimea 34  Mărimea 34  
Mărimea 36  Mărimea 36  
Mărimea 38  Mărimea 38  
Mărimea 40  Mărimea 40  
Mărimea 42 Mărimea 42 

De la pagina 8
Mărimile 34, 36, 38, 40, 42
 

Coaseți marginea din spate a decolteului cu o 
lățime de 5 mm, spatelui aprox. 108 cm

Material și accesorii 
Material recomandat: Material de rochii cu 
volum 

Material original: Amestec de bumbac. Căp-
tușeală 
Accesorii: Bandă Vilene fermoar invizibil, 60 
cm lungime și un picioruș presor special 
Bandă decorativă, Mărimea 34, 36: 0,75 m, 
mărime 38: 0,80 m, pentru mărimea 40: 0,85 
m, mărime 42: Lungime 0,90 m.

Tăierea bucăților de material

Părțile tiparului pe coală
Trasați părțile de tipar de pe foaia tiparului. Ur-
mați liniile și detaliile pentru stilul 120. Prindeți 
cu ace părțile tiparului 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, rezervă de tiv de 4 
cm. Pentru părțile a și b, rezervele sunt incluse 
în măsurători. Rezerve pentru cusăturile de la 
căptușeală și tiv 1,5 cm.

120 Rochie ●●●●

Material necesar

Măsurătorile pentru a,b

Prezentarea generală a tiparului

Decuparea
Material
1 Față centru pe un pliu 1x
2 Lateral față 2x
3  Centru spate 2x
4 Lateral spate 2x
a Partea din față a fustei  1x
b Betelia a fustei 2x
Căptușeală
Părțile 1 până la 4
Presați banda Vlieseline pe marginile mâne-
cilor și pe marginile decolteului (dosul materia-
lului).

Asamblare

1Cusături despărțitoare:
Coaseți cusăturile despărțitoare de pe părțile 

din față și din spate, începând și terminând la 
linia de încrucișare a pieselor din mijloc (cusă-
turile nr. 1 și 2). Fixați capetele cusăturilor. Pre-
sați rezervele în afară. 

2Cusături laterale:
Așezați partea frontală față pe față pe părțile 

din spate. Prindeți și coaseți cusăturile laterale. 
Presați rezervele în afară. Coaseți în același 
mod cusăturile laterale de pe panourile fustei.

3Încrețire fustă:
Coaseți marginea superioară a fustei de 

două ori cu cea mai mare setare de cusătură 
pentru încrețire. Capetele firelor sunt mai lungi. 
Strângeți marginea superioară a fustei la 
lățimea marginii inferioare a părții de sus a 

rochiei. Înnodați capetele firului. Distribuiți uni-
form pliseurile.

4Fusta de partea de sus a rochiei:
Prindeți partea de sus a rochiei față pe față 

de fustă și coaseți. Cusăturile laterale se inter-
sectează. Presați marginile în sus. 

5Banda decorativă:
Prindeți banda de cusătura fustei și coa-

seți-o strâns, cu franjurii benzii îndreptați în jos.

6Căptușeală:
Coaseți cusăturile despărțitoare și cele lat-

erale de pe piesele de căptușeală, începând și 
terminând la linia transversală de pe  părțile din 
mijloc. Presați rezervele în afară. Presați 
rezervele marginilor pentru umeri pe partea 
stângă a țesăturii. Așezați căptușeala față pe 
față pe partea de sus, prindeți cu ace marginile 
de la decolteu și de la croială împreună, lăsând 
deoparte rezervele cusăturilor despărțitoare de 
pe marginile croielii. Coaseți marginile de la de-
colteu și de la croială împreună. Întrerupeți 
cusăturile la cusăturile despărțitoare, nu in-
cludeți rezervele de cusătură. Tăiați rezervele 
de cusătură, tăiați la rotunjimi. Presați rezerve-
le în căptușeală și coaseți-le cât mai îngust 
posibil; consultați "Cum se face" - Realizarea 

Dispunerile tiparului

Tăiați dintr-un strat dublu de material, cu fața din dreapta către interior. Decupați la sfârșit partea 
a dintr-un singur strat de material rămas.

 Pornire rapidă pentru profesioniști
  1 Cusături despărțitoare:
  2 Cusături laterale
  3 Încrețire fustă
  4  Fusta de partea de sus a rochiei
  5 Banda decorativă
  6 Căptușeală
  7 Coaserea fermoarului
  8 Cusături umeri

unei cusături pe dedesubt a unei dubluri - în 
glosar. Întoarceți căptușeala pe dos. Presați 
marginile. Coaseți cusăturile de pe umeri la ro-
chie, nu includeți căptușeala. Presați rezervele 
și împingeți-le în căptușeală. Coaseți manual 
marginile umerilor căptușelii. Coaseți căp-
tușeala îndoită înăuntru pe cusătura fustei. 
Coaseți căptușeala la marginile din spate. 

7Coaserea fermoarului invizibil:
Coaseți fermoarul de cusătură la marginile 

șlițului din spate, consultați "Coaserea fer-
moarului în poziție" în glosar, dinții încep de la 
marginea de tăiere. Coaseți cusatura centrală 
din spate, de jos până la fermoar. Presați 
rezervele de cusătură la distanță. Îndoiți cape-
tele fermoarului spre interior în jurul rezervei de 
cusătură, coaseți-le manual.

8Tivul:
Arajați rezervele de cusătură pentru tiv, căl-

cați în interior și coaseți-le manual.

Mărime 34 36 38 40 42 Lungimea 
pentru toate 
mărimile 
(cm / ins)

Lățime (cm / ins)

a 71
28

73
28¾

75
29½

77
30⅜

79
31⅛

73,5
29

b 35
13¾

36
14⅛

37
14½

38
15

39
15⅜

73,5
29

Mărime 34 36 38 40 42

Lățimea 
materialului

cm
în Material necesar (Metri / yds)

Material 140 1,85
55 2

Căptușeală 140 0,55
55 ⅝

Linia neagră a tiparului, foaia D Linia neagră a tiparului, foaia D 
Părțile de tipar de la 1 la 7 Părțile de tipar de la 1 la 7 
Mărimea 34  Mărimea 34  
Mărimea 36  Mărimea 36  
Mărimea 38  Mărimea 38  
Mărimea 40  Mărimea 40  
Mărimea 42 Mărimea 42 

De la pagina 38
Mărimile 34, 36, 38, 40, 42
Coaseți cusatura spatelui aprox. 53 cm

Material și accesorii 
Material recomandat: Material cu un pic de 
volum 
Material original: Amestec de poliester Căp-
tușeală  

Accesorii: Bandă Vilene 1 fermoar, cu o lun-
gime de 60 cm pentru toate mărimile.

121 Top ●●●●

Material necesar

Prezentarea generală a tiparului

Tăierea bucăților de material

Părțile tiparului pe coală
Trasați părțile de tipar de pe foaia tiparului. Ur-
mați liniile și detaliile pentru stilul 121. Prindeți 
cu ace părțile tiparului de material, așa cum se 
arată în dispunerea tiparului. 
Rezerve pentru cusătură și tiv
Cusături și margini 1,5 cm, rezervă de tiv de 4 
cm. Rezerve pentru cusăturile de la căptușeală 
și tiv 1,5 cm.

Mărime 34 36 38 40 42

Lățimea 
materialului

cm
în Material necesar (Metri / yds)

Material 140 0,70
55 ¾

Căptușeală 140 0,70
55 ¾

uu rezervele de tiv.

5Tivul pentru mânecă / trecerea elasticului:
Presați rezervele de cusătură ale mânecii 

spre interior, împăturiți-le în jumătate și coa-
seți-le. Lăsați o deschidere pentru elastic la 
cusătura mânecii. Tăiați elasticul în 2 bucăți de 
lungime egală, trageți elasticul folosind un ac 
de siguranță și coaseți capetele împreună la o 
lățime confortabilă. Coaseți deschiderea. 

6Tivul și cordonul:
Călcați tivul cu fața spre interior pe rezerva 

de tiv și coaseți-l la loc. Atașați opritorul de cor-
don. Trageți cordonul în spațiul prevăzut fo-
losind un ac de siguranță. Trageți cordonul așe-
zat în două straturi cu ajutorul unui ac de sigu-
ranță. Atașați opritorii de cordon la capete.
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WEBKANTEN

STOFFBRUCH 34 - 42
Stoff + Futter 140 cm 55 “

WEBKANTEN

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

21

22

23

24

25

26

WEBKANTEN

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

21

22

23

24

MARGINI FALSE

PLIUL MATERIALULUI
Țesătură + căptușeală 140 cm 55''

PLIUL MATERIALULUI

MARGINI FALSE

Material A+B 140 cm 55’’

MARGINI FALSE

PLIUL MATERIALULUI
Căptușeală A+B 140 cm 55’’

Decuparea
Material
1 Față centru pe un pliu 1x
2 Lateral față 2x
3  Centru spate 2x
4 Lateral spate 2x
5 Peplum față pe un pliu 1x
6 Peplum spate lateral 2x
7  Peplum spate central 2x
Căptușeală
Părțile 1 până la 7
Presați banda Vlieseline pe marginile mâne-
cilor și pe marginile decolteului (dosul materia-
lului).

Dispunerile tiparului

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

 Pornire rapidă pentru profesioniști
  1 Cusături despărțitoare:
  2 Cusături laterale
  3 Pliuri / Peplum
  4  Tiv / Peplum
  5 Peplum în partea de sus
  6 Scurtarea fermoarului
  7 Coaserea fermoarului
  8 Căptușeală

Asamblare

1Cusături despărțitoare:
Coaseți cusăturile despărțitoare de pe părțile 

din față și din spate, începând și terminând la 
linia de încrucișare a pieselor din mijloc (cusă-
turile nr. 1 și 2). Fixați capetele cusăturilor. Pre-
sați rezervele în afară. Coaseți piesele de pep-
lum din spate împreună în același mod 
(cusătură numărul 6). 

2Cusături laterale:
Așezați partea frontală față pe față pe părțile 

din spate. Prindeți și coaseți cusăturile laterale. 
Presați rezervele în afară. Coaseți cusăturile 
laterale ale peplumului în același mod.

3Pliuri / Peplum:
Introduceți pliurile de la peplum-ul din față în 

direcția săgeții și  fixați-le la locul lor.

4Tiv / Peplum:
Finisați rezerva pentru tiv, presați spre inte-

rior și coaseți ușor cu mâna.

5Peplum în partea de sus:
Coaseți peplumul cu partea dreaptă față pe 

față pe marginea inferioară a topului. Presați 
rezervele în sus. 

6Scurtarea fermoarului:
Scurtați fermoarul, pentru mărimea 34: 52,5 

cm, mărime 36: 53 cm, mărimea 38: 53,5 cm, 
mărime 40: 54 cm, mărime 42: 54,5 cm lun-
gime, a se vedea „Cum se face“ - Scurtarea 
fermoarului - în Glosar.

7Coaserea fermoarului:
Finisați marginile din spate. Împărțiți fer-

moarul. Coaseți fermoarul pe marginile șlițului 
din spate, prindeți marginile șlițului din spate de 

fermoar astfel încât să se vadă dinții, aceștia 
încep de la linia marcată. Coaseți fermoarul la 
locul lui cu un picior pentru fermoar mic. 

8Căptușeală:
Coaseți cusăturile despărțitoare și cele lat-

erale de pe piesele de căptușeală, începând și 
terminând la linia transversală de pe părțile din 
mijloc. Introduceți pliurile pe peplum în același 
mod, coaseți cusăturile de separare și cele lat-
erale. Coaseți peplumul căptușelii la partea su-
perioară a căptușelii. Presați rezervele în 
afară. Presați rezervele marginilor pentru 
umeri pe partea stângă a țesăturii. Așezați căp-
tușeala față pe față pe partea de sus, prindeți 
cu ace marginile de la decolteu și de la croială 
împreună, lăsând deoparte rezervele cusături-
lor despărțitoare de pe marginile croielii. Coa-
seți marginile de la decolteu și de la croială îm-
preună. Întrerupeți cusăturile la cusăturile 
despărțitoare, nu cuprindeți rezervele pentru 
cusături. Tăiați rezervele de cusătură, tăiați la 
rotunjimi. Întoarceți căptușeala pe dos. Presați 
marginile. Coaseți cusăturile de pe umeri la ro-
chie, nu includeți căptușeala. Presați rezervele 
și împingeți-le în căptușeală. Coaseți manual 
marginile umerilor căptușelii. Coaseți manual 
capetele căptușelii și ale dublurii din spate la 
benzile fermoarului, îndoite. Presați rezerva de 
cusătură a căptușelii spre interior și coaseți-o 
manual pe rezerva tivului. Coaseți marginile 
fermoarului cu o lățime de 5 mm din exterior.

Linia neagră a tiparului, foaia D Linia neagră a tiparului, foaia D 
Părțile de tipar de la 21 la 26 Părțile de tipar de la 21 la 26 
Mărimea 36  Mărimea 36  
Mărimea 38  Mărimea 38  
Mărimea 40  Mărimea 40  
Mărimea 42  Mărimea 42  
Mărimea 44 Mărimea 44 

Top A de la pagina 42
Top B de la pagina 20
Mărimile 36, 38, 40, 42, 44
Finisați marginile spatelui aprox. 54 cm

Material și accesorii 
Material recomandat: Material pentru bluze cu 
ceva volum 
Material original A: Material cu paiete B: Vi-
chy-Seersucker. A, B: Căptușeală 

Accesorii A, B: Vlieseline/Vilene G 785. 1 fer-
moar metalic, lungime 55 cm. 1 pereche per-
nițe pentru umeri. 

122 A, B Top ●●●●

Material necesar

Prezentarea generală a tiparului

Tăierea bucăților de material

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

 Pornire rapidă pentru profesioniști
  1 Pense
  2 Cusătură centrală față
  3 Platca
  4 Cusături umeri
  5 Fermoarul
  6 Coaserea căptușelii/ Dublurile
  7 Coaseți căptușeala
  8 Cusături laterale
  9 Tivul
 10 Partea din spate a căptușelii
 11 Pernițele pentru umeri

Mărime 36 38 40 42 44

Lățimea 
materialului

cm
în Material necesar (Metri / yds)

AB Material 140 1,20
55 1 ¼

AB Căptușeală 140 0,75
55 ⅞

Rezerve pentru cusătură și tiv
Cusături și margini 1,5 cm, rezervă de tiv de 4 
cm. Rezerve pentru cusăturile de la căptușeală 
și tiv 1,5 cm.
Decuparea
Material
21 față 2x
22 Spate 2x
23 Peplum  2x
24 Partea din spate  2x
25 Peplum pe un pliu 1x
26 Partea din spate atașată 2x
Căptușeală
Părțile 21 până la 24
Interfațarea Călcați cu fierul de călcat părțile 25 
și 26 (dosul materialului).

Asamblare
Top A, B
Note pentru lucrul cu paiete, citiți „Cum se face” 
- Paiete - din Glosar.

1Pense:
Coaseți pensele frontale și presați-le în jos. 

Coaseți pensele din spate  și presați la centrul 
spatelui. 

2Cusătură centrală față:
Așezați părțile frontale față pe față, prindeți  

cusătura centrală din față, iar pensele se întâl-
nesc. Coaseți. Finisați împreună rezervele de 
cusătură și presați-le.

3Platca:
Așezați panoul frontal al fustei marginile 

plătcii părții din față (cusătura numărul 1). 
Prindeți bucățile de platcă pe marginile plătcii 
de pe părțile  de pe spate în același mod 
(cusătură numărul 2). Fixați plătcile, începând 
și terminând exact la linia orizontală. Tăiați 
marginile de cusătură la rotunjimi. Finisați îm-
preună rezervele de cusătură și presați-le. 

4Cusături umeri:
Așezați partea frontală față pe față pe piese-

le din spate, fixați-le cu ace și coaseți cusături-
le umerilor. Tăiați marginile de cusătură la ro-
tunjimi. Finisați împreună rezervele de cusătură 
și presați-le. 

5Fermoarul:
Presați spre interior marginile de cusătură 

de la partea centrală din spate a pieselor din 
spate. Doar pentru mărimile 36 până la 42: 
Măsurați marginea din spate între decolteu și 
tiv. Scurtați capătul superior al fermoarului 
până la această măsură; consultați "Cum se 
face - Scurtarea unui fermoar" în glosar. Coa-
seți fermoarul sub marginile din spate. Fixați în 
poziție cu piciorușul presor special cu margini 
înguste.

6Coaserea căptușelii/ Dublurile:
Coaseți pensele pe piesele de căptușeală și 

presați ca pe țesătura exterioară. Coaseți 
cusătura centrală din față și presați. Coaseți 
platca pe piesele din față și din spate în același 
mod ca și pe țesătura exterioară. Presați 
rezervele în afară. Coaseți cusăturile de la 
umeri la dublură și la căptușeală. Tăiați margin-
ile de cusătură la rotunjimi. Finisați împreună 
rezervele de cusătură și presați-le. Curățați 
marginea inferioară a dublurii. Coaseți dublurile 
de la stânga la dreapta pe marginea de tăiere a 
pieselor de căptușeală. Coaseți de-a lungul 
marginii inferioare a căptușelii. Presați la rezer-
va de cusătură de la tiv spre interior. Presați 
rezervele pe marginile din spate cu o lățime de 
2 cm (de fapt 1,5 cm) spre interior. 

7 Coaseți căptușeala:
Așezați căptușeala cu dublura față pe față 

pe top, fixați marginile decolteului și marginile 
laterale ale plătcii, cusăturile umerilor  și cusă-
turile plătcii se intersectează. Coaseți marginile 
decolteului împreună. Coaseți marginile later-
ale ale plătcii, începând și  terminând la 
cusătură de îmbinare, fără a include marginile 
de cusătură de îmbinare ale plătcii. Apoi coa-
seți marginile de la croială mânecii împreună, 
de la linia  orizontală până la cusătura laterală, 
fără a include rezervele de cusătură ale cusă-
turilor de îmbinare ale plătcii. Tăiați rezervele 
de cusătură, tăiați la rotunjimi. Coaseți căp-
tușeala la rezervele de cusătură, consultați 
"Cum se face" - Realizarea unei cusături pe 
dedesubt a unei dubluri - în glosar. Întoarceți 
căptușeala pe dos, împingând părțile din spate 
prin "tunelurile pentru umeri" în partea din față. 
Presați marginile.

8Cusături laterale:
Îndoiți din nou căptușeala în sus, în dreptul 

decupajului pentru brațe. Așezați părțile din 
spate, față pe față, pe partea din față, fixați 
cusăturile laterale și prindeți-le pe căptușeală. 
Coaseți. Finisați împreună rezervele de 

Dispunerile tiparului

Tăiați dintr-un strat dublu de material, cu fața 
din dreapta către interior.
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WEBKANTEN

STOFFBRUCH 36 - 48Stoff  140 cm 55 “PLIUL MATERIALULUI

MARGINI FALSE

Material 140 cm 55’’

Linia roșie a tiparului, foaia C Linia roșie a tiparului, foaia C 
Părțile de tipar de la 1 la 6 Părțile de tipar de la 1 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 

De la pagina 41
Mărimile 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48
Lungime crac 112 cm
Pantalonii vin sub talie

Material și accesorii 
Material recomandat: Materiale ușoare pentru 
pantaloni. 

Material original: Lyocell. 
Accesorii: Vlieseline/Vilene G 785. fermoar 
invizibil, 22 cm lungime pentru toate mărimile 
și un picioruș presor special.

123 Pantaloni ●●●●

Material necesar

Prezentarea generală a tiparului

Tăierea bucăților de material

Părțile tiparului pe coală
Trasați părțile de tipar de pe foaia tiparului. Li-
piți părțile 4A și 4B. Linia de alipire pe partea 1 
este pentru mărimea 36. Deplasați marcajele 
pentru celelalte mărimi conform liniilor aferente 
mărimii. Prindeți cu ace părțile tiparului de ma-
terial, așa cum se arată în dispunerea tiparului. 

Rezerve pentru cusătură și tiv
Cusături și margini 1,5 cm, rezervă de tiv de 4 
cm. 
Decuparea
1 Partea din față a pantalonilor 2x
2 parte pentru buzunar 2x
3  partea bridei pentru șold 2x
4 parte pentru buzunar 2x
5 Betelia din față pe un pliu 
   (1x dintre care interior) 2x
6 Betelia din spate pe un pliu 
   (1x dintre care interior) 2x
Interfațarea: călcați pe părțile 5 și 6 și pe  dublu-
ra atașată a șlițului, până la linia de îndoire a 
dublurii, pe părțile 1 și 2 (dosul țesăturii).

Asamblare

1Pensele din spate:
Coaseți pensele din spate  și presați-le în 

centru. 

2Buzunare în brida de șold
Coaseți pungile de buzunare, față pe față, 

pe marginile deschiderilor pentru buzunar de 
pe partea din față  ale pantalonilor (cusătură 
numărul 1). Așezați punga de buzunar în sus și 
coaseți-o strâns lângă cusătură, pe rezervele 
de cusătură. Întoarceți punga de buzunar pe 
dos, călcați marginile. Prindeți deschiderile 
buzunarelor pe părțile bridei pentru șold  Inter-
sectând liniile de îmbinare. Coaseți pungile de 
buzunar împreună pe interior. Coaseți pungile 
de buzunar și marginile plătcii de șold la  părțile 
din față ale pantalonilor.

3Cusături interioare ale picioarelor:
Așezați față pe față panourile pantalonilor 

din față și din spate. Prindeți cu ace și coaseți 
cusăturile interioare ale picioarelor (cusătură 
numărul 3). Finisați rezervele de cusătură și 
apăsați pentru a fi deschise

Tăierea bucăților de material

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

 Pornire rapidă pentru profesioniști
  1 Pensele din spate
  2 Buzunare în brida de șold
  3 Cusături interioare ale picioarelor
  4  Tiv
  5 Cusături laterale / șlițul
  6 Cusătura din mijloc
  7 Betelia / cusătura laterală dreapta
  8 Betelia în marginea de sus a pantalonilor
  9 Fermoarul
 10 Șlițul
 11 Betelia interioară

4Tivul:
Curățați marginile tivului și apăsați-le spre 

interior. Coaseți ușor tivul cu mâna.

5Cusături laterale / șlițul:
Așezați panourile pantalonilor față pe față 

pe  panourile din spate ale pantalonilor. Coaseți 
cusăturile laterale până la semnul șlițului 
(cusătură numărul 2). Finisați rezervele de 
cusătură și presați dela capătul șlițului.în  par-
tea din față a pantalonilor. 

6Cusătura din mijloc:
Așezați jumătățile pantalonilor față pe față și 

coaseți cusătura centrală. Finisați rezervele și 
presați până la începutul rotunjirii.

7Betelia / cusătura laterală dreapta:
Coaseți cusătura din partea dreaptă pe 

părțile beteliei (opusă beteliei interioare) 
(cusătura numărul 4). Finisați împreună 
rezervele de cusătură și presați-le. 

8Betelia în marginea de sus a pantalonilor:
Prindeți betelia exterioară față pe față pe 

marginea superioară a pantalonilor și coaseți-o 
(cusătură numărul 5). Cusăturile laterale se in-
tersectează. Presați rezervele de cusătură în 
betelie.

9Fermoarul:
Coaseți fermoarul pe partea stângă a pan-

talonilor și pe betelie; consultați "Cum se face 
- Coaserea unui fermoar" în glosar. 

10Șlițul:
Presați dublura din spate a șlițului cu fața 

spre interior, cu partea stângă spre interior. 
Așezați întăritura din spate pentru șliț în partea 

din față a pantalonilor și presați rezerva de 
cusătură în diagonală, pentru a evita tăierea. 
Îndoiți înapoi dublura întăriturii la linia de în-
doire și presați. Coaseți partea din față a pan-
talonilor așa cum se arată în model,  având gri-
jă să includeți întăritura. Coaseți partea din 
spate la părțile laterale. Presați rezervele în 
afară. 

11Betelia interioară:
Așezați betelia interioară față pe față pe 

betelia exterioară cusută și fixați marginile su-
perioare împreună. În dreptul șlițului fermoaru-
lui, îndoiți capetele beteliei interioare cu 5 mm 
în fața marginii șlițului și prindeți-le de margin-
ea superioară. Așezați marginile de la fermoar 
ale beteliei exterioare la exterior și fixați-le cu 
ace peste betelia interioară la marginea superi-
oară. Coaseți de-a lungul marginii superioare. 
Tăiați rezervele de cusătură. Întoarceți pe dos 
rezervele de cusătură pentru șliț și betelia inte-
rioară. Coaseți marginea interioară a beteliei la 
cusătura de îmbinare, coaseți din dreapta în 
cusătura de îmbinare. Coaseți capetele beteliei 
interioare la benzile cu fermoar. 

Mărime 36 38 40 42 44 46 48

Lățimea 
materialului

cm
în Material necesar (Metri / yds)

Material 140 2,55
55 2 ¾

cusătură și presați-le. Așezați căptușeala pe 
top stânga pe stânga. 

9Tivul:
Finisați rezervele pentru tiv, presați spre in-

terior și coaseți ușor cu mâna. Împingeți mar-
ginea inferioară a căptușelii în sus pe marginea 
tivului și fixați-o cu ace Coaseți de mână căp-
tușeala pe marginea tivului. 

10Marginile din spate ale căptușelii
Prindeți marginile căptușelii din spate  la 

benzile cu fermoar. Îndoiți lungimea suplimen-
tară în jos ca un mic pliu și fixați-o cu ace. Coa-

seți manual căptușeala

11Pernițele pentru umeri:
Acoperiți pernițele pentru umeri cu o 

rămășiță de căptușeală și introduceți-o în top. 
După o probă, coaseți manual la căptușeală.

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

De la pagina 11
Mărimile 36, 38, 40, 42, 44
Așezați întăritura din spate pentru șliț în partea 

din față spatelui aprox. 57 cm

Material și accesorii 
Material recomandat: Materiale funcționale. 

Materiale pentru jachete cu un pic de volum 
Material original: Softshell. 
Accesorii: Vlieseline/Vilene G 785. 1 fermoar, 
60 cm lungime. 2 fermoare, 16 cm lungime.

Tăierea bucăților de material

Părțile tiparului pe coală
Trasați părțile de tipar de pe foaia tiparului. 
Prindeți cu ace părțile tiparului de material, așa 

124 Jachetă ●●●●

Material necesar

Prezentarea generală a tiparului

cum se arată în dispunerea tiparului. 
Rezerve pentru cusătură și tiv
Cusături și margini 1,5 cm, tiv și tivuri mâneci 4 
cm 

Mărime 36 38 40 42 44

Lățimea 
materialului

cm
în Material necesar (Metri / yds)

Material 140 2,00
55 2 ⅛
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STOFFBRUCH 36 - 44Stoff  140 cm 55 “PLIUL MATERIALULUI

MARGINI FALSE

Material 140 cm 55’’

Decuparea
21 față 2x
22 Parte laterală 2x
23  Spate 2x
24 Mâneci 2x
25 Guler pe un pliu 2x
26 Dublura  din față 2x
27 Dublura din spate pe un pliu 1x
Interfațarea Călcați cu fierul de călcat părțile 
25, 26 și 27 (dosul materialului). Fixați o bandă 
de interfațare de aproximativ 4 cm deasupra 
liniei fermoarului de pe mâneci. 
Sfat: În cazul materialelor funcționale, faceți un 
test de călcare pe o rămășiță de material.

Asamblare

1Cusături despărțitoare:
Coaseți piesele laterale față pe față pe 

părțile frtonale și din spate. Finisați cusăturile 
împreună, presați-le în părțile din față și din 
spate și coaseți-le cu o cusătură îngustă. 

2Cusătura centrală spate:
Coaseți cusătura centrală din spate. Finisați 

rezervele de cusătură, presați-le pe o parte și 
coaseți-le îngust.

3Cusături umeri
Realizați cusăturile umerilor. Finisați 

rezervele și călcați-le. Coaseți cusăturile umer-
ilor de la dublură în același mod. Presați 
rezervele în afară.

4Fermoar dreapta:
Împărțiți fermoarul. Pe dublura din dreapta 

față, fixați jumătatea dreaptă a fermoarului cu 
fața în jos pe dublura din dreapta față, după 
cum este prezentat, astfel încât dinții să se 
întâlnească la linia de îmbinare corespun-
zătoare; în partea de sus, dinții încep cu 5 mm 
sub decolteul marcat. Coaseți banda fermoaru-
lui.  Prindeți panglica decorativă peste banda 
cu fermoar de pe  dublură, cu marginea laterală 
a panglicii decorative întâlnind linia de îmbina-
re. Îndoiți capătul inferior al panglicii decorative 
la capătul fermoarului (picioarele fermoarului). 

5Dublura / gulerul:
Coaseți gulerul exterior la decolteu, iar gul-

erul interior la dublură. 
 Presați marginile de cusătură în afară, puneți 
banda cu fermoar și panglica decorativă în in-

Tăierea bucăților de material

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

 Pornire rapidă pentru profesioniști
  1 Cusături despărțitoare:
  2 Cusătura centrală din spate
  3 Cusături umeri
  4  Cusătura centrală din spate
  5 Dublura / gulerul
  6 Coaseți dublura
  7 Fermoar mâneci
  8 Cusăturile de la mânecă
  9 Coaseți mânecile
 10 Tivul / tivul mânecii
 11 Coaseți marginea
 12 Fermoar stânga

teriorul gulerului. 

6Coaseți dublura:
Prindeți partea dreaptă a dubluri față pe față 

pe jachetă, prindeți piesele de guler împreună. 
Coaseți de-a lungul marginilor inferioare ale 
dublurilor, marginilor  din față și marginilor gul-
erului. Tăiați marginile de cusătură, tăiați în di-
agonală la colțuri. Întoarceți dublura spre interi-
or, întoarceți gulerul. Prindeți cusăturile de 
îmbinare ale gulerului cu ace. La decolteu, pli-
ați din nou dublura în sus și coaseți rezervele 
de cusătură aproape de cusătura de îmbinare 
a gulerului, cusând cât mai mult posibil în față. 
Finisați marginea interioară a dublurii.

7Fermoar mâneci:
Tăiați mâneca în centru, între marcajele fer-

moarului, cu 1 cm înainte de capătul șlițului. 
Tăiați în diagonală de la capătul șlițului până la 
colțuri. Presați marginile spre interior  de-a lun-
gul liniei trasate.  Așezați fermoarul sub șliț. 
Coaseți fermoarul până la linia tivului (picior 
pentru fermoar). 

8Cusăturile de la mânecă:
Coaseți cusăturile mânecilor. Finisați tivul 

mânecilor, presați spre interior și fixați-l pe loc. 
Coaseți de mână marginile șlițului la benzile 
fermoarului.

9Coaseți mânecile:
Atașați mânecile. Suprapuneți rezervele de 

cusătură și presați-le la începutul rotunjirii de 
sub braț. La rotunjirea subrațului, rezerva de 
cusătură nu trebuie călcată. 

10Tivul / tivul mânecii:
Suprapuneți rezerva tivului și apăsați 

spre interior. Coaseți tivul și tivul mânecilor la o 
lățime de 3 cm. 

11Coaseți marginea:
Coaseți marginea din dreapta față din ex-

terior, după cum este prezentat.

12Fermoar stânga:
Închideți fermoarul. Așezați partea din 

dreapta față centru la centru pe partea din stân-
ga față, fixați banda de fermoar liberă pe piesa 
din stânga față, îndoiți capătul superior al ben-
zii. Coaseți banda cu fermoar în poziție, dar nu 
cuprindeți dublura (picioarele fermoarului).

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

De la pagina 16
Mărimile 36, 38, 40, 42, 44
Lungime crac 97 cm 
Pantalonii vin sub talie
Tiv aproximativ 42 cm

Material și accesorii 
Material recomandat: Material pentru pantalo-
ni, cu ceva volum. 
Material original: Amestec de bumbac. 

Accesorii: Vlieseline/Vilene G 785. Fermoar 
ascuns, pentru mărimea: 36, 38: 16 cm, 
mărimea: 40 - 44: Lungime 18 cm. Inele 2 D, 
lățime 2,5 cm. 1 nasture. Capsă pentru a fi 
cusută. 

Tăierea bucăților de material

Părțile tiparului pe coală
Trasați părțile de tipar de pe foaia tiparului. Lin-
ii de cusătură pentru fermoar pe partea 21 sunt 
pentru mărimea 36. Pentru celelalte mărimi, 
trasați liniile de cusătură la aceeași  distanță de 
centrul părții din față.  Atenție la lungimile dif-
erite ale fermoarelor. Prindeți cu ace părțile ti-
parului de material, așa cum se arată în dispu-
nerea tiparului. Marcați părțile a până la c direct 
pe material. 
Rezerve pentru cusătură și tiv
Cusături și margini 1,5 cm, rezervă de tiv de 4 
cm. Măsurătorile pentru părțile a până la c in-
clud rezerve. 
 

125 Pantaloni ●●●●

Material necesar

Măsurători pentru a, b, c

Prezentarea generală a tiparului

Decuparea
21 Partea din față a pantalonilor 2x
22 parte pentru buzunar 2x
23  Buzunare în brida de șold 2x
24 Partea din spate a pantalonilor 2x
 a  Betelie 1x 
 b Întăritură 1x
 c Buclă pentru curea 1x
Interfațarea Călcați cu fierul de călcat părțile a 
și b (dosul materialului).

Asamblare

1Întindeți marginile cusăturilor:
Așezați piesele de pantaloni din spate față 

pe față  împreună. Întindeți marginile interioare 
ale picioarelor, de sus până la linia transver-
sală, cu fierul de călcat cu aburi sau sub o 
cârpă umedă, până când acestea sunt la fel de 
lungi  ca părțile din față ale pantalonilor. 

2Pliuri față
Presați pliul de pe panourile din față  ale 

pantalonilor. 

3Pense spate:
Coaseți pensele din spate și și presați-le în 

centru.

4Buzunare în brida de șold
Coaseți pungile de buzunare, față pe față, 

pe marginile  deschiderilor pentru buzunar de 
pe partea din față, începând și terminând exact 
la liniile transversale. Tăiați rezervele de 
cusătură la capetele cusăturilor Întoarceți 
bucățile de buzunar în interior. Presați margin-
ile și coaseți cu o lățime de 7 mm. Prindeți de-
schiderile buzunarelor pe bridele laterale de 
șold,  întâlnind liniile de cusătură. Coaseți pun-
gile de buzunar împreună pe interior. Însăilați 
părțile de buzunar la părțile din față ale pan-
talonilor. Înainte de a coase, tăiați rezerva de-a 
lungul părții centrale  din față. 

5Cusături laterale:
Coaseți cusăturile laterale și cusăturile inte-

rioare ale picioarelor. Finisați rezervele de 
cusătură și apăsați pentru a fi deschise Coaseți 
cusătura centrală din față, de la semnul șlițului 
până la  cusătura interioară a piciorului. 

6Șlitul pentru fermoar:
Călcați dublurile față în față ale șlițului către 

interior, pe dreapta  de-a lungul centrului din 

 Pornire rapidă pentru profesioniști
  1 Întindeți marginile cusăturilor
  2 Pliuri față
  3 Pense spate
  4  Buzunare în brida de șold
  5 Cusături laterale
  6 Șlițul pentru fermoar
  7 Cusătura centrală din spate
  8 Bucle pentru curea
  9 Betelia
 10 Nasturi / capse
 11 Tivul
 12 Pliuri spate

Mărime 36 38 40 42 44 Lățime 
pentru toate 
mărimile 
(cm / în)

Lungime (cm / în)

a 87,5
34½

91,5
36

95,5
37⅝

99,5
39⅛

103,5
40¾

9
3½

b 19,5
7¾

21,5
8½

9
3½

c 32
12⅝

7
2¾

Mărime 36 38 40 42 44

Lățimea 
materialului

cm
în Material necesar (Metri / yds)

Material 140 2,20
55 2 ⅜



22     burdastyle 3/2023

WEBKANTEN

STOFFBRUCH 36 - 44Stoff    140 cm 55 “PLIUL MATERIALULUI

MARGINI FALSE

Material 140 cm 55’’

față, pe stânga la 5 mm înainte de centrul din 
față. Pe marginea stângă a șlițului (întăritură), 
coaseți strâns sub deschiderea pentru fer-
moarul șlițului lângă dinți. Fixați șlițul de la cen-
tru la centru. Coaseți banda liberă a fermoarul 
dublura dreaptă, nu includeți partea pan-
talonilor. Prindeți dublura. Tăiați șlițul de sus cu 
până la 3 cm înainte de capătul șlițului, așa 
cum se indică. Îndoiți întăritura șlițului pe lun-
gime, coaseți partea inferioară îngustă. În-
toarceți. Așezați întăritura sub marginea stângă 
a șlițului și fixați-o cu ace pe dublura șlițului. 
Coaseți dublura șlițului aproape de cusătura de 
fixare a fermoarului pe întăritură. Închideți încă 
o dată șlițul și coaseți până la capătul șlițului, 
prinzând întăritura. 

7Cusătura centrală spate:
Coaseți cusătura centrală din spate. Finisați 

rezervele de cusătură, presați-le de sus până la 
începutul rotunjimii între picioare. În zona între 
picioare, rezervele de cusătură nu trebuie căl-
cate. 

8Bucle pentru curea:
Îndoiți banda cu buclă pentru curea pe 

jumătate pe lungime, cu partea dreaptă înăun-
tru. Coaseți marginile lungi împreună. Tăiați 
rezervele și întoarceți buclele. Tăiați banda în 4 
bucăți de lungime egală. Așezați buclele, față 
pe față, pe marginea superioară a pantalonilor, 
coaseți peste buzunare și peste pensele de la 
spate. 

9Betelia:
Îndoiți betelia în jumătate pe lungime și pre-

sați, cu partea stângă spre interior. Desfaceți 
din nou betelia. Coaseți o margine lungă a 

Tăierea bucăților de material

Tăiați dintr-un strat dublu de material, cu fața din dreapta către interior.
Decupați la sfârșit partea a dintr-un singur strat de material rămas.

beteliei la marginea superioară a pantalonilor, 
lăsând o întăritură de 7,5 cm la marginea șlițu-
lui din dreapta. Presați rezervele de cusătură în 
betelie. Îndoiți betelia pe lungime (partea 
dreaptă în interior), coaseți marginile de supra-
punere inferioare și capetele. Tăiați rezervele 
de cusătură și tăiați colțurile în unghi. Întoarceți 
betelia, presați. Prindeți cu ace marginea inte-
rioară a beteliei îndoite peste cusătura de îm-
binare, coaseți din exterior în canelura cusă-
turii. Introduceți inelele D în  buclele din față. 
Așezați buclele în sus și pliați-le la capăt. Coa-
seți strâns de-a lungul marginii superioare a 
beteliei. Coaseți din nou buclele din față deasu-
pra  inelelor D în canelura de cusătură.

10Nasturi / capse:
Încorporați butoniera la capătul drept al 

beteliei, centrat pe  marginile superioare și infe-
rioare, la 1 cm de marginea din față.  Coaseți în 
mod corespunzător nasturele la capătul stâng 
al beteliei. Coaseți partea inferioară a capsei 
pe partea inferioară stângă a beteliei. Coaseți 
partea superioară a capsei pe partea interioară 
a beteliei drepte, dar nu coaseți în exterior.

11Tivul:
Arajați rezervele de cusătură pentru tiv, 

călcați în interior și coaseți-le manual.

12Pliuri spate:
Presați pliurile de pe panourile din spate 

ale pantalonilor. Presați pliurile de la tivul din 
față.

Linia verde a tiparului, foaia C Linia verde a tiparului, foaia C 
Părțile de tipar de la 1 la 7 Părțile de tipar de la 1 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 

Bluza A de la pagina 12
Bluza B de la pagina 39
Mărimile 36, 38, 40, 42, 44 , 46, 48
Lungimea spatelui aprox. 82 cm

Material și accesorii 
Material recomandat: Materiale ușoare pentru 
bluze 

Material original: A: Vâscoză. B: Mătase. 
Accesorii A, B: Vlieseline/Vilene G 785. A: 11 
nasturi pentru bluze. B: 11 nasturi acoperiți cu 
material.

Tăierea bucăților de material

Părțile tiparului pe coală
Trasați părțile de tipar de pe foaia tiparului. 
Marcajele butonierelor de pe partea 1 sunt pen-
tru mărimea 36. Pentru celelalte mărimi, depla-
sați în sus marcajul superior conform liniilor 
aferente mărimii.  Marcajul inferior rămâne în 
același loc pentru toate mărimile. Amplasați ce-
lelalte marcaje la distanțe egale între acestea. 
Prindeți părțile tiparului de material. Marcați 
partea a direct pe material.
Rezerve pentru cusătură și tiv
Cusături, margini și tiv 1,5 cm. Măsurătorile 
pentru partea a includ rezerve.
Decuparea
Material A, B

126 A, B bluză ●●●●

Material necesar

Măsurători pentru a

Prezentarea generală a tiparului

1 Față sus 2x
2 Față jos 2x
3  Spate pe un pliu 1x
4 Platcă spate pe un pliu 2x
5 Mâneci 2x
6 Bandă șliț de mânecă 2x
7  Guler cazac pe un pliu 2x
a Manșete 2x
Interfațare călcați o fâșie de interfațare pe pie-
sele 7 (1x = guler exterior), a și pe dublura din 
față atașată  până la marginea îndoită (dosul 
țesăturii).

Asamblare

Bluza A, B

1Cusătură despărțitoare / părțile din față:
Coaseți piesele inferioare frontale față pe 

față cu piesele superioare frontale. Finisați 
marginile împreună și presați-le în sus. 

2Pliu / partea din spate:
Pe partea din spate, introduceți pliurile în di-

recția săgeții și fixați-le la marginea superioară. 

3Platcă spate
Coaseți platca exterioară față pe față, plat-

ca interioară din spate față pe dos pe margin-
ea superioară a piesei din spate. Coaseți îm-
preună plătclile și călcați în sus. Cusătura de 
capăt a plătcii are o lățime de 7 mm.

4Cusături umeri:
Coaseți cusăturile umerilor, fără a include 

platca interioară. Apăsați rezervele pe platcă. 
Coaseți manual platca îndoită în interior pe 
cusătura umărului. Prindeți la un loc rezervele 
deschise.

5Dublura atașată
Îndoiți dublura atașată spre interior la linia 

"îndoire dreapta". Coaseți butonierele pe lun-
gime, așa cum este prezentat. Modificați 
mărimea butonierei pentru a se potrivi nasturi-
lor. Apăsați banda spre interior de-a lungul liniei 
de îndoire, coaseți din dreapta de-a lungul liniei 
de cusătură marcate. Presați fața de butonieră 
peste cusătura din față. Se unesc partea supe-
rioară și inferioară. Tăiați dublura de pe piesa 
din stânga față la 1,5 cm de linia marginii stân-
gi. Finisați marginea  din față. Presați dublura 
spre interior de-a lungul liniei de îndoire. 

6Guler cazac:
Așezați piesele gulerului caza față pe față. 

Coaseți de-a lungul marginilor din față și de sus 
ale gulerului, începând și terminând exact la 
linia de cusătură a marginii de îmbinare. În-
toarceți gulerul pe dos. Tăiați rezervele de 
cusătură. Coaseți piesa exterioară (= întărită) a 
gulerului pe decolteu. Presați rezervele de 
cusătură în guler. Coaseți piesa interioară a 
gulerului îndoită pe cusătură de îmbinare. Coa-
seți cu o cusătură îngustă marginile gulerului. 

7Șlițul mânecii:
Tăiați șlițul de la mânecă. Marginea de 

tăiere care este mai aproape de linia de 
cusătură a mânecii devine întăritură. Tăiați 
marginea tăieturii la capătul superior cu aprox-
imativ 5 mm în diagonală în sus. Îndoiți margin-
ea întăriturii de două ori cât mai îngust posibil 
și coaseți-o. Pliați șlițul mânecii pe lungime, cu 
partea dreaptă în interior. Coaseți laturile în-
guste superioare împreună, apoi coaseți laturi-
le lungi împreună încă 3 cm (cusătură încru-
cișată pe mânecă). Tăiați rezervele de 
cusătură, tăiați la capătul cusăturii. Întoarceți 
banda cu partea dreaptă în exterior. Coaseți 
jumătatea exterioară a benzii față pe față de-a 
lungul liniei de îmbinare de pe mânecă. Tăiați 
mâneca spre capătul cusăturii. Îndoiți triunghiul 
mic de la capătul tăieturii spre partea dreaptă a 
țesăturii. Așezați banda peste șliț. Așezați 
jumătatea interioară a benzii pliată peste 
cusătură și fixați-o pe loc. Coaseți banda cu o 
cusătură îngustă de-a lungul cusăturii de îm-
binare. Coaseți capătul superior al benzii de-a 
lungul marginii înguste,  coaseți de-a lungul lin-
iei de cusătură marcată de-a lungul benzii. 
Coaseți cusatura mânecii. Finisați împreună 
rezervele de cusătură și presați-le. Coaseți na-
sturele pe lungime la semnul de pe suprapu-
nerea șlițului și nasturele în mod corespunzător 
pe întăritură.

8Pliurile:
Introduceți pliurile la marginea inferioară a 

mânecii în direcția săgeții și fixați-le pe poziție.

9Manșetele:
Coaseți manșeta la marginea inferioară a 

mânecii. Presați rezervele cusăturii de îmbina-
re și cealaltă margine lungă a manșetei în 
manșetă. Îndoiți manșeta cu partea dreaptă îm-
preună pe linia de pliere și coaseți laturile în-
guste. Întoarceți manșeta și călcați. Lipiți mar-
ginea interioară de cusătura de îmbinare. 
Coaseți manșeta din exterior de-a lungul cusă-
turii de îmbinare, ținând cont de marginea inte-
rioară. Coaseți o butonieră în centrul capătului 
din față al manșetei, la 1 cm de margine. Coa-
seți nasturele la capătul din spate. 

11Atașați mânecile:
Atașați mânecile. Presați laolaltă rezerve-

le de cusătură și coaseți din exterior la o lățime 
de 5 mm. 

11Cusăturimâneci și cusături laterale:
Coaseți cusătura de pe mâneci și cusă-

turile laterale până la marcajul de pe șliț 
(cusătură numărul 6). Presați rezervele de coa-
sere și finisați, apoi finisați continuu marginile 
șlițului și marginile rămase ale tivului. Presați 

 Pornire rapidă pentru profesioniști
  1 Cusătură despărțitoare / părțile din față
  2 Pliu / partea din spate
  3 Platcă spate
  4 Cusături umeri
  5 Dublura atașată
  6 Guler cazac
  7 Șlițul mânecii
  8 Pliurile
    9 Manșetele
 10 Coaseți mânecile
 11 Cusături mâneci și cusături laterale
 12 Nasturi / Butoniere
 13Tivul

Mărime 36 38 40 42 44 46 48
Lungime (cm / în)

a 27,5
10⅞

28
11

28,5
11¼

29
11⅜

29,5
11⅝

30
11¾

30,5
12

Lățimea pentru toate mărimile (cm / ins)
a 23

9

Mărime 36 38 40 42 44 46 48

Lățimea 
materialului

cm
în Material necesar (Metri / yds)

AB Material 140 2,30 2,45
55 2 ½ 2 ⅝
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BS2303_Trend_Schablone_CupHolder

WEBKANTEN

STOFFBRUCH 36 - 48Stoff   A+B   140 cm 55 “

WEBKANTEN

STOFFBRUCH 36 - 48Stoff   140 cm 55 “

PLIUL MATERIALULUI

MARGINI FALSE

Material A+B 140 cm 55’’

PLIUL MATERIALULUI

MARGINI FALSE

Material 140 cm 55’’

Tăierea bucăților de material

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

rezervele de șliț și de tiv spre interior. 

12Nasturi / Butoniere:
Coaseți butonierele în cruce la guler, în 

modul prezentat. Coaseți marginea din dreapta 
față pe lungime, în modul prezentat. Lungimea 
butonierelor depinde de mărimea nasturelui. 
Coaseți nasturii la capătul stâng al gulerului și 
la marginea  frontală stângă în mod corespun-
zător. 

13Tivul:
Coaseți marginile tivului și ale șlițului la 

1,2 cm lățime. La capătul șlițului, coaseți pe di-
agonală până la cusătura laterală. 

Linia albastră a tiparului, foaia D Linia albastră a tiparului, foaia D 
Părțile de tipar de la 1 la 3 Părțile de tipar de la 1 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 

De la pagina 53
Mărimile 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48
Lungimea spatelui aprox. 62 cm

Material și accesorii 
Material recomandat: Țesături tricotate fluide. 
Folosiți numai țesături elastice. 
Material original: Tricotaje 
Accesorii: Bandă Vilene flexibilă (T 15). Ac 

dublu.

Tăierea bucăților de material

Părțile tiparului pe coală
Trasați părțile de tipar de pe foaia tiparului. 
Prindeți cu ace părțile tiparului de material, așa 
cum se arată în dispunerea tiparului. Marcați 
partea a direct pe material. 
Rezerve pentru cusătură și tiv
Cusături și margini 1,5 cm, tiv și tivuri mâneci 4 
cm Măsurătorile pentru partea a includ rezerve. 
Decuparea
1 Parte față pe un pliu 1x
2 Parte spate pe un pliu 1x

127 Tricou ●●●●

Material necesar

Măsurători pentru a

Prezentarea generală a tiparului

3 Mâneci 2x
a Margine / Decolteu 1x
Presați banda flexibilă pe rezervă de cusătură 
a marginilor decolteului din față și din spate.

Asamblare

Notă: Pentru țesăturile elastice, realizați cusă-
turile cu o cusătură elastică specială sau cu o 
cusătură în zigzag îngustă. Coaseți tivul și tivul 
mânecilor cu acul dublu pentru a cu acul dublu 
pentru a le menține elasticitatea. 

1Cusături umeri:
Așezați partea frontală față peste față pe pie-

sa din spate. Prindeți și coaseți cusăturile 
umerilor (cusătură numărul 1). Suprapuneți 
rezervele de cusătură împreună și presați-le în 
piesa din spate. 

2Cusături laterale:
Prindeți cu ace și coaseți cusăturile laterale 

(de la linia orizontală 2 la colț) Fixați capetele 
cusăturilor. Finisați rezervele de cusătură și 
apăsați pentru a fi deschise 

3Realizarea marginilor decolteului:
Tăiați decupajul de pe decolteu, tăiați 1 cm 

lățime la vârful decolteului. Întindeți marginea 
decolteului în partea centrală din față  pentru a 
forma o linie dreaptă. Prindeți marginea cu ace, 
față pe față, pe o margine lungă a benzii de 
legătură. Coaseți la o lățime de 1 cm. Îndoiți 
banda spre interior peste cusătură, pliați-o și 
fixați-o pe loc (ruptura trebuie să se extindă 
peste cusătura de îmbinare). Coaseți marginea 
din exterior. Pliați partea din față față peste față 
pe partea centrală. din față, coaseți marginea 
în centrul părții din față sub forma unei mici 
pense. Presați pensele la loc.

4Cusături mâneci
Îndoiți mânecile în jumătate pe lungime, cu 

partea dreaptă în interior. Prindeți și coaseți 
cusăturile mânecilor (cusătură numărul 3). Fin-
isați rezervele de cusătură și apăsați pentru a fi 
deschise

5Coaseți mânecile:
Introduceți mânecile față peste față în 

spațiile pentru mâneci, liniile transversale 4 ale 
mânecii și partea din față se întâlnesc, linia 
trasversală a mânecii superioare întâlnește 
cusăturile pentru umăr, cusături laterale și ale 
mânecilor se întâlnesc. Coaseți mânecile. Fin-
isați rezervele de cusătură împreună și pre-
sați-le în piesa din față sau din spate.

6Tivul și tivul mânecilor:
Finisați rezervele de tiv (marginile inferioare 

și laterale din față și din spate) și rezervele tivu-
lui mânecilor, presați spre interior și fixați-le. 
Coaseți din exterior cu un ac dublu la  3,5 cm 
lățime. 

Tăierea bucăților de material

Tăiați dintr-un strat dublu de material, cu fața din dreapta către interior. Decupați la sfârșit partea 
a dintr-un singur strat de material rămas

 Pornire rapidă pentru profesioniști
  1 Cusături umeri
  2 Cusături laterale
  3 Realizarea marginilor decolteului
  4  Cusături mâneci
    5  Coaseți mânecile
  6 Tivul și tivul mânecilor

Mărime 36 38 40 42 44 46 48
Lungime (cm / în)

a 

69
27⅛

70
27½

71
28

72
28⅜

73
28¾

74
29⅛

75
29½

Lățime pentru toate mărimile (cm / în)

4
1½

Mărime 36 38 40 42 44 46 48

Lățimea 
materialului

cm
în Material necesar (Metri / yds)

Material 140 1,75 1,80
55 1 ⅞ 2

Linia verde a tiparului, foaia B Linia verde a tiparului, foaia B 
Părțile de tipar de la 21 la 35 Părțile de tipar de la 21 la 35 
Mărimea 36  Mărimea 36  
Mărimea 38  Mărimea 38  
Mărimea 40  Mărimea 40  
Mărimea 42  Mărimea 42  
Mărimea 44 Mărimea 44 

De la pagina 7
Mărimile 36, 38, 40, 42, 44
Finisați marginile spatelui aprox. 48 cm

128 Jachetă ●●●●

Prezentarea generală a tiparului

Material și accesorii 
Material recomandat: Material de jachete 
Material original: Jacquard. Căptușeală 

Accesorii: Vlieseline/Vilene G 785. 1 fermoar 
40 cm lungime. 2 fermoare 16 cm lungime. 2 
capse pentru fixare. Bandă decorativă 2,5 cm 

Material necesar
Mărime 36 38 40 42 44

Lățimea 
materialului

cm
în Material necesar (Metri / yds)

Material 140 1,70
55 1 ⅞

Căptușeală 140 1,20
55 1 ¼
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BS2303_Idee_Schablone_Nadelkissen_A

WEBKANTEN

STOFFBRUCH 36 - 44Stoff   140 cm 55 “

WEBKANTEN

STOFFBRUCH 36 - 44Futter  140 cm 55 “

PLIUL MATERIALULUI

MARGINI FALSE

Material 140 cm 55’’

PLIUL MATERIALULUI

MARGINI FALSE

Căptușeală 140 cm 55’’

lățime, mărimile 36, 38: 1,00 m, mărimile 40, 
42: 1,05 m, mărime 44: Lungime 1,10 m. 

Tăierea bucăților de material

Părțile tiparului pe coală
Trasați părțile de tipar de pe foaia tiparului. 
Marcajul BANDĂ DREAPTĂ din partea 21 este 
pentru mărimea 36. Pentru celelalte mărimi, 
mutați marcajul pe marginea din față  în con-
formitate cu liniile de mărime. Prindeți cu ace 
părțile tiparului de material, așa cum se arată în 
dispunerea tiparului. 
Rezerve pentru cusătură și tiv
Cusături și margini 1,5 cm, tiv și tivuri mâneci 4 
cm Rezerve pentru cusăturile de la căptușeală 
și tiv 1,5 cm.

Decuparea
Material
21 Față  centru 2x
22 Față laterală. centru 2x
23  Față laterală 2x
24 Platcă față 2x
25 Spate centru 2x
26  Spate lateral centru 2x
27 Spate lateral 2x
28 Platcă spate 2x
29  Parte superioară a mânecii 2x
30 Partea inferioară a mânecii 2x
31 Dublură față 2x
32  Dublură spate pe un pliu 1x
33 Guler caza pe un pliu 2x
Căptușeală
34 față 2x
35  Spate 2x
Precum și părțile 23, 26, 27, 29 și 30.
Interfațarea Călcați cu fierul de călcat părțile 
31, 32 și 33 (dosul materialului).

Asamblare

1Scurtarea fermoarului:
Pentru mărimile 34, 38, 40 și 42, fermoarul 

trebuie să fie scurtat de-a lungul marginii din 
față. Pentru mărimile 34, 40 și 42, fermoarul 
trebuie scurtat de-a lungul marginii din față, 
consultați "Cum se face” - Scurtarea unui fer-
moar" în glosar.

2Fermoar cusătura despărțitoare stânga :
Coaseți jumătatea stângă a fermoarului, cu 

partea superioară îndreptată în sus, sub sem-
nul șlițului, pe marginea laterală a  piesei fron-
tale centrale din stânga (partea dreaptă a țesă-
turii),  astfel încât dinții să fie în parte, iar banda 
să se afle pe rezerva de cusătură. Coaseți pie-
sa intermediară din stânga pe piesa centrală 
din din stânga față. Presați rezerva de cusătură 
în piesa intermediară.

3Fermoar dreapta:
Coaseți jumătatea dreaptă a fermoarului cu 

fața în jos între linia  marcată a decolteului și 
linia tivului pe marginea din față a piesei  cen-
trale din dreapta față (partea dreaptă a țesă-
turii), astfel încât dinții să se afle în piesă, iar 

banda să se afle pe rezerva de cusătură. 

4Cusătura despărțitoare părțile din față:
Coaseți piesa frontală din partea centrală  

dreaptă la piesa frontală  centrală dreaptă. 
Coaseți piesele laterale din față la piesele Inter-
mediare din față. Presați rezervele de cusătură. 
Coaseți plătcile din față la piesele din față. Pre-
sați rezervele de cusătură. 

5Cusături spate
Coaseți cusătura centrală din spate și cusă-

turile despărțitoare  din spate. Coaseți platca 
din spate la la partea din spate. Presați 
rezervele în afară.

6Cusături laterale, umeri, dublură:
Coaseți cusăturile laterale, umeri și dublură 

Presați rezervele în afară. 

7Dublura:
Prindeți dublura față pe față pe jachetă, fer-

moarul  este cusut pe marginea din dreapta 
față. Coaseți exact de la colț (linie orizontală) 
de-a lungul marginii superioare și a marginii 
tivului, lăsând ultimii  4 cm deschiși la tiv până 
la capătul dublurii. Lăsați deocamdată dublura 
față peste față pe jachetă. Așezați piesele de 
guler față peste față și coaseți marginile din 
față și de sus. Începeți și terminați la linia de 
cusătură a marginii de îmbinare. Tăiați îngust 
rezervele de cusătură. Întoarceți gulerul, pre-
sați. Așezați gulerul între jachetă și dublură. 
Coaseți piesa exterioară a gulerului pe decol-
teu, iar piesa interioară a gulerului pe dublură. 
Presați rezervele de cusătură. Întoarceți dublu-
ra spre interior. Prindeți cusăturile de îmbinare 
ale gulerului cu ace. La decolteu, pliați din nou 
dublura în sus și coaseți rezervele de cusătură 
aproape de cusătura de îmbinare a gulerului, 
cusând cât mai mult posibil în față. Așezați 
dublura în jos. Presați rezerva pentru tiv spre 
interior și coaseți manual.

8Cusături spate mâneci/fermoar
Coaseți custăturile din spate ale mânecii 

până la Marcajul șlițului. Presați rezervele de 
cusătură în afară, presați rezervele pentru șliț 
spre interior. Coaseți fermoarele sub marginile 
ale șlițului. Coaseți marginile șlițului mânecii cu 
o lățime de 7 mm, coaseți pe diagonală la 
capătul superior al șlițului. 

9Cusături față mâneci/tiv mâneci
Coaseți cusăturile din față ale mânecilor. 

Presați rezervele în afară. Călcați tivul mâne-
cilor spre interior și coaseți manual. 

10Coaseți mânecile:
Introduceți mânecile. Călcați rezervele în 

mâneci. 

11Asamblați căptușeala:
Coaseți rezervele cusăturii centrale la o 

lățime de 1 cm pe piesa centrală din spate. 
Pentru pliul de mișcare, coaseți de-a lungul 
părții centrale din spate, de sus în jos, pe o lun-
gime de aproximativ 5 cm. Presați pliul pe o 
parte. Coaseți cusăturile de pe căptușeală In-
troduceți mânecile căptușelii. 

12 Coaseți căptușeala:
Coaseți căptușeala față pe față pe mar-

ginea interioară a dublurii. Așezați căptușeala 
dos pe dos în interiorul jachetei, întrepătrundeți 
mânecile. Îndoiți rezerva pentru tiv spre interior 
și coaseți. Pliați căptușeala în interior de-a lun-
gul marginii tivului, călcați ușor marginea de ru-
pere și împingeți-o în sus, fixați-o cu ace pe 
marginea tivului. Coaseți dublurile și căptușea-
la. Îndoiți lungimea suplimentară a căptușelii în 
jos, călcați ușor. Coaseți căptușeala mânecii 
îndoită pe rezerva pentru tiv, așezați lungimea 
în plus în jos, presați. 

13Benzile decorative:
 Coaseți benzile decorative strâns sau cu 

mâna pe  tivurile mânecilor și pe marginea din 
dreapta față. Îndoiți capetele spre interior. 

14Capsele:
Coaseți partea de sus a capsei la marginea 

din  stânga a părții din față (la 2 cm de marginea 
superioară și de cea din față). Închideți jacheta. 
Marcați punctul de coasere pentru partea inferio-
ară a capsei. pe partea interioară a dublurii din 
dreapta față. Coaseți partea inferioară. 

Dispunerile tiparului

Tăiați dintr-un strat dublu de 
material, cu fața din dreapta că-
tre interior.

 Pornire rapidă pentru profesioniști
  1 Scurtarea fermoarului
  2 Fermoar cusătura despărțitoare stânga
  3 Fermoar dreapta
  4  Cusătura despărțitoare părțile din față
  5 Cusături spate
  6 Cusături laterale, umeri, dublură
  7 Dublura
  8  Cusături spate mâneci/fermoar
  9 Cusături. față mâneci/tiv mâneci
 10 Coaseți mânecile
 11 Asamblați căptușeala
 12 Coaseți căptușeala
 13 Benzile decorative
 14 Capse

Linia albastră a tiparului, foaia B Linia albastră a tiparului, foaia B 
Părțile de tipar de la 1 la 16 Părțile de tipar de la 1 la 16 
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 

De la pagina 70
Mărimile 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48
Coaseți custăturile din spate ale mânecii până 
la spatelui aprox. 72 cm

Material și accesorii 
Material recomandat: Materiale pentru sacouri 
Material original: Amestec de lână (I). Satin 
(II). Căptușeală 

Accesorii: Vlieseline/Vilene G 785. 2 nasturi 
mari, acoperiți cu material. 8 nasturi mici, aco-
periți cu material. 1 nasture interior plat. 1 
pereche pernite pentru umeri. Rest volume 
fleece .

129 Sacou ●●●●

Material necesar

Prezentarea generală a tiparului

Tăierea bucăților de material

Părțile tiparului pe coală
Trasați părțile de tipar de pe foaia tiparului. 
Prindeți cu ace părțile tiparului de material, așa 
cum se arată în dispunerea tiparului. Desenați 
părțile a și b direct pe material. 

Rezerve pentru cusătură și tiv
Cusături și margini 1,5 cm, tiv și tivuri mâneci 4 
cm Pentru părțile a și b, rezervele sunt incluse 
în măsurători.  Rezerve pentru cusăturile de la 
căptușeală și tiv 1,5 cm.

Mărime 36 38 40 42 44 46 48

Lățimea 
materialului

cm
în Material necesar (Metri / yds)

Material I 140 1,85 1,90
55 2 2

Material II 140 0,85 0,90
55 ⅞ 1

Căptușeală 140 1,60 1,65
55 1 ¾ 1 ¾
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WEBKANTEN

STOFFBRUCH 36 - 48
Stoff II    140 cm 55 “

WEBKANTEN

STOFFBRUCH 36 - 48Futter   140 cm 55 “

WEBKANTEN

STOFFBRUCH 36 - 48Stoff I    140 cm 55 “

WEBKANTEN

STOFFBRUCH 36 - 48
Stoff II    140 cm 55 “

WEBKANTEN

STOFFBRUCH 36 - 48Futter   140 cm 55 “

WEBKANTEN

STOFFBRUCH 36 - 48Stoff I    140 cm 55 “

WEBKANTEN

STOFFBRUCH 36 - 48
Stoff II    140 cm 55 “

WEBKANTEN

STOFFBRUCH 36 - 48Futter   140 cm 55 “

WEBKANTEN

STOFFBRUCH 36 - 48Stoff I    140 cm 55 “PLIUL MATERIALULUI PLIUL MATERIALULUI PLIUL MATERIALULUI

MARGINI FALSE MARGINI FALSE MARGINI FALSE

Material I 140 cm 55’’
Material II 140 cm 55’’

Căptușeală 140 cm 55’’

Măsurătorile pentru a,b
Mărime 36 38 40 42 44 46 48 Lățime 

pentru toate 
mărimile 
(cm / în)

Lungime (cm / în)

a 17
6¾

3
1⅛

b 17
6¾

19
7½

Decuparea
Material I
  1 Față  2x
  2 Spate 2x
  3  Parte laterală 2x
 4 Parte superioară a mânecii 2x
 5 Partea inferioară a mânecii 2x
  7 Dublură spate pe un pliu 1x 
  8 Partea superioară guler pe un pliu 1x
  9  Partea inferioară guler pe un pliu 1x
10  Guler cazac pe un pliu 2x
11 Clapă 2x 
12 Clapă fixă 1x 
  a Paspel 4x
  b Pungă aplicat pe buzunar piept 2x
Material II
  6 Dublură față 2x
Căptușeală 
13 Față  2x
14 Spate 2x
15 Pungă de buzunar mare 2x
16 Pungă de buzunar mică 2x
Precum și părțile 3,4,5 și 11. 
Interfațarea Călcați cu fierul de călcat părțile 6, 
7, 8, 9 10, 12 și a. În plus, întăriți tivul și tivul 
mânecilor (dosul țesăturii).

Asamblare

1Buzunarul aplicat pe piept: 
Îndoiți clapa fixă la linia de îndoire, cu partea 

dreaptă în interior. Coaseți laturile înguste, în-
toarceți clapeta și presați-o. Prindeți clapeta de 
partea din față, prindeți punga de buzunar pes-
te clapetă. Coaseți clapeta și punga de buzu-
nar. Îndoiți rezervele de cusătură în jos și fix-
ați-le cu ace. Așezați punga de buzunar vizavi 
de clapetă, față pe față, pe partea din față și 
coaseți la o distanță de 1 cm de la cusătura de 

Dispunerile tiparului

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

 Pornire rapidă pentru profesioniști
  1 1Buzunarul aplicat pe piept
  2 Decupaj buzunar / pense
  3 Realizarea cusăturilor
  4  Buzunarele
  5 Cusătura centrală din spate
  6 Cusături umeri
  7 Guler
  8 Tivul
  9 Cusături mâneci / șliț „fake“
 10 Coaseți mânecile
 11 Asamblați căptușeala
 12 Coaseți căptușeala
 13 Butoniere/ nasturi

unde începe clapeta fixă. Asigurați-vă că 
această cusătură este cu aproximativ 5 mm 
mai scurtă la capete decât cusătura clapetei. 
Tăiați între cele două cusături și tăiați în diago-
nală până la capetele cusăturii. Când tăiați în 
interior, nu atingeți părțile buzunarului. Trageți 
punga de buzunar spre interior, presați clapeta 
peste deschidere. Trageți triunghiurile spre in-
terior la capetele tăiate și coaseți-le la punga 
de buzunar. Coaseți pungile de buzunar împre-
ună. Coaseți manual părțile înguste ale cla-
petei în mod ascuns.

2Decupaj buzunar / pense
Tăiați rezervele de cusătură de pe părțile din 

față între marginile transversale scurte (linia 
buzunarului). Tăiați piesele din față în cruce la 
1,5 cm în fața capătului marcat  din față al 
buzunarului. Coaseți pensele de la talie, tăiați 
rezervele pentru pense până la aproximativ 5 
cm în fața capătului ascuțit, tăiați înapoi și căl-
cați-le separat, călcați capetele superioare ale 
penselor. Îmbinați marginile transversale ale 
pieselor din față cu cusături hexagonale.

3Realizarea cusăturilor:
Coaseți părțile laterale la părțile din față. 

Presați rezervele de cusătură.

4Buzunarele:
Marcați cu 1 cm sub și 1 cm deasupra liniei 

buzunarului, pentru a realiza paspelul. Îndoiți 
benzile de paspel pe lungime, cu partea 
dreaptă în afară, și presați. Prindeți fâșiile 
duble de paspel astfel încât marginea de ru-
pere a paspelului să întâlnească linia de ating-
ere. Marcați capetele buzunarelor (linii trans-
versale) pe paspel. Coaseți 5 mm (= lățimea 
finisată a paspelului) lângă marginea de ru-
pere. Tăiați între cusături, tăiați în diagonală la 
capetele cusăturilor, nu includeți banda de 
paspel. Așezați paspelul în clapă, presați. Coa-
seți punga de buzunar pentru căptușeală pe in-
terior pe rezervă până la cusăturia inferioară a 
paspelului, apăsați. Desenați triunghiurile mici 
spre interior la capetele deschiderii și coaseți 
de la un capăt la altul al cusăturii pe paspel și 
pe punga de buzunar. Coaseți față pe față o bu-
cată de clapă din material și căptușeala, lăsând 
marginea superioară deschisă. Tăiați rezervele 
de cusătură, tăiați la rotunjimi. Întoarceți clapa 
și presați. Împingeți clapa între paspel în che-
nar și fixați-o cu ace. Așezați punga de buzunar 
din țesătură în interior, sub clapă, față pe dos, 
și coaseți-o la locul ei. Coaseți clapa și punga 
de buzunar la locul lor, din exterior, în cusătura 
superioară a paspelului. Tăiați pungile de buzu-
nar la aceeași dimensiune și coaseți-le împre-
ună.

5Cusătura centrală din spate
Coaseți cusăturile centrale din spate și 

cusăturile despărțitoare din spate, păstrând 
partea din spate în modul prezentat. Presați 
rezervele de cusătură.

6Cusături umeri:
Coaseți cusăturile pentru umeri, și la 

dublură, păstrând marginea din spate a umăru-
lui în modul stabilit. Presați rezervele în afară. 

7Gulerul:
Coaseți părțile de întărire la piesele de guler 

(cusătură numărul 4). Tăiați rezervele de 
cusătură la o lățime de 5 mm și presați-le. Coa-
seți îngust pe ambele părți ale cusăturii. Tăiați 
părțile din față între liniile penselor din partea 
de sus pe aproximativ 4 cm. Coaseți partea de 
sub guler de la linia transversală (cusătură 
numărul 5) până la linia pensei de pe marginea 
decolteului jachetei. Presați rezervele de 
cusătură. Coaseți gulerul inferior de la centrul 
din spate până la marginea decolteului, coaseți 
continuu pensele pieselor din față. Tăiați de 
mai multe ori rezervele de cusătură în dreptul 
curbelor și presați-le de câteva ori, călcați vâr-
furile penselor. Coaseți gulerul superior de la 
linia orizontală (cusătură numărul 6) până la 
colțul de la marginea decolteului de la dublură. 
Tăiați rezervele de cusătură ale dublurii pe di-
agonală în colțuri. Coaseți gulerul superior de 
la un colț la altul până la marginea rămasă a 
decolteului. Tăiați rezervele de cusătură și pre-
sați-le. Prindeți gulerul superior cu ace, față pe 
față, pe gulerul inferior, împingând partea plină 
a gulerului superior din exterior. Coaseți piese-
le gulerului împreună, începând de la cusătura 
de la îmbinare. Nu includeți rezervele de 
cusătură ale cusăturilor gulerului pieselor din 
față și ale dublurilor. Fixați capetele cusăturilor. 
Tăiați rezervele de cusătură ale pieselor din 
față și ale dublurilor la linia transversală, 
aproape de ultima cusătură. Așezați rezervele 
deasupra. Pornind de la punctul de încrucișare, 
prindeți dublurile față pe față pe piesele fron-
tale, împingând lățimea suplimentară a fațete-
lor din exterior. Coaseți marginile împreună, 
până la marginea interioară a dublurii. Tăiați 
rezervele și tăiați colțurile în unghi. Tăiați tivul 
doar cu 2 cm înainte de capătul dublurii. Tăiați 
rezervele de cusătură la spate, de asemenea la 
guler, în diagonală la colțuri. Întoarceți gulerul, 
întoarceți dublurile spre interior, călcați margin-
ile. Prindeți cusăturile gulerului cu ace. Din in-
terior, coaseți pe cât posibil rezervele de 
cusătură. 

8Tivul:
Apăsați rezervele pentru tiv către interior și 

coaseți manual.

9Cusături mâneci / șliț „fake“:
Coaseți cusatura din față a mânecii. Presați 

rezervele de cusătură. Presați tivul mânecii 
spre interior și coaseți lejer cu mâna. Coaseți 
cusăturile centrale din spate și cusăturile 
despărțitoare Coaseți cusătura de la mâneca 
din spate, de sus până la marcajul șlițului. 
Așezați marginile dublurii șlițului și întăritura 
unele peste celelalte, coaseți încrucișat deasu-
pra capătului șlițului. Tăiați marginea de 
cusătură a mânecii inferioare la marginea de 
sus a întăriturii, aproape de linia de cusătură, 
presați marginile de cusătură în afară. Presați 
dublura șlițului în mânecile superioare. Coaseți 
nasturii pe brațele superioare, după cum este 
prezentat, includeți și întăritura.

10Coaseți mânecile:
Introduceți mânecile. Poziționați fâșii de 

aproximativ 4 cm lățime de fleece în zona 

mânecilor și coaseți-le pe rezervele de 
cusătură. Rotunjiți capetele benzilor de fleece. 
Coaseți pernițele pentru umeri.

11Asamblați căptușeala:
Coaseți pensele la piesele din fața ale 

căptușelii. Coaseți cusătura centrală de pe 
spatele căptușelii. Coaseți pliul de mișcare, așa 
cum a fost prezentat. Presați pliul pe o parte. 
Realizați cusăturile căptușelii. Introduceți 
mânecile căptușelii. 

12 Coaseți căptușeala:
Coaseți căptușeala față pe față la margin-

ea interioară a dublurii, începând și terminând 
la aproximativ 5 cm deasupra marginii tivului. 
Apăsați rezervele de cusătură pe căptușeală. 
Așezați căptușeala dos pe dos în interiorul ja-
chetei, întrepătrundeți mânecile. Îndoiți căp-
tușeala de-a lungul marginii tivului, călcați ușor 
marginea de rupere, împingeți-o în sus, coa-
seți-o pe rezerva pentru tiv. Puneți lungimea în 
plus în căptușeală în partea din față ca un mic 
pliu în jos, fixați-o cu ace. Coaseți marginile in-
terioare ale dublurii pe rezerva tivului și pe mar-
ginile rămase ale căptușelii. Coaseți căptușea-
la mânecilor, îndoită în interior, pe rezervele 
tivului mânecilor. 

13Butoniere / Nasturi:
Coaseți o butonieră în cruce pe marginea 

din dreapta față, pe marcajul indicat, dimensi-
unea butonierei depinde de mărimea nas-
turelui. Coaseți o butonieră pentru nasturele in-
terior pe marginea stângă din față, la marcajul 
din față. 
Sfat: Pentru ca reverele ascuțite să fie mai bine 
susținute, coaseți reverele la guler cu câteva 
cusături pe partea inferioară.
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Aceste fermoare speciale sunt disponibile în 3 
lungimi: 22 cm, 40 cm, 60 cm. Fermoarul tre-
buie să fie cu cel puțin 2 cm in) mai lung decât 
șlițul.  Este cusut înainte de a coase cusătura 
de sub șliț. Veți avea nevoie de un picioruș pre-
sor special pentru a coase acest tip de fermoar.
Coaseți fermoarul:
Deschideți fermoarul și împingeți bobina înapoi 
cu unghia degetului mare pentru a scoate la ve-
dere cusătura dintre bandă și bobină. Așezați 
fermoarul deschis, cu fața în jos pe fața materi-
alului, pe o margine a deschiderii.
Fermoarul trebuie să fi cusut exact pe linia de 
cusătură marcată. Calculați spațiul dintre 
bandă și marginea materialului după cum ur-
mează:  Lățimea rezervei de cusătură minus 1 
cm din lățimea benzii = distanța până la mar-
ginea materialului. Dacă rezerva dvs. de 
cusătură este de 1,5 cm lățime, aceasta va da 
un rezultat de 5 mm.
Prindeți capătul superior al fermoarului în 
poziția sa, cu un bold, la 
distanța 
 
calculată față de margin-
ea materialului. Capătul 
de jos al fermoarului se 
va extinde dincolo de 
capătul marcat al șlițului.  
Poziționați piciorușul pre-
sor pe fermoar astfel 
încât bobina să fie în 
crestătura din dreapta ac-
ului (1). Coaseți fer-

Fermoar invizibil 
moarul în poziție din partea de sus la capătul 
marcat al șlițului.  Închideți fermoarul. Așezați 
cealaltă bandă a fermoarului cu fața în jos pe 
fața materialului, la celălalt capăt al șlițului și 
prindeți cu ace în partea superioară. Deschideți 
din nou fermoarul. 

Poziționați piciorușul presor la capătul superior 
al fermoarului astfel încât bobina să fie în 
crestătura din stânga acului (2). Coaseți fer-
moarul din partea de sus până la partea inferi-
oară a șlițului. Închideți fermoarul.
Realizați acum cusătura sub fermoar, de la par-
tea inferioară până la cea superioară. Așezați 
capătul inferior neprins al fermoarului în lateral, 
spre rezerva de cusătură pentru a-l coase. 
Coaseți cât mai aproape de ultimele ochiuri ale 
cusăturilor de fermoar. Tăiați orice surplus din 
lungimea fermoarului și prindeți capătul cu un 
rest de material.

1 2

SFAT:
Dacă sunt introduse bolduri în ma-
terial în unghi drept față de linia de 
cusătură, puteți coase cu atenție 
peste ele și nu trebuie să vă faceți 
griji că rupeți acul mașinii

Prindeți cu ace betelia interioară / dublura / 
căptușeala la margine, cu fețele materialului 
dispuse față în față. 
Întoarceți capetele din betelia interioară / 
dublura / căptușeala la deschiderea fermoaru-
lui 5 mm (3/16 in) înainte de deschiderea mar-

Dublură/betelie/căptușeală la un fermoar invizibil 
ginii; prindeți cu ace la margine (fig. 1). 
Așezați rezervele la marginile de deschidere 
ale articolului vestimentar (îmbrăcăminte pent-
ru partea superioară a corpului, rochie, fustă, 
pantaloni) și prindeți cu ace la margine peste 
dublură / betelia interioară / căptușeală. 
Coaseți de-a lungul marginii (fig. 2).

2

Pe marginile care sunt acoperite cu o bandă de 
dublură, o căptușeală sau o parte de buzunar 
și care nu sunt cusute mai târziu cu tighel, este 
o idee bună să realizați o cusătură pe dedesubt 
pentru a fixa în poziție dublura, banda dublurii 
sau căptușeala.  Acest lucru asigură că astfel 
margini rămân aranjate și drepte după spălare. 
De asemenea, nu lasă dublura, banda dublurii 
sau căptușeala să se vadă pe exteriorul îm-
brăcămintei.  Pentru a realiza cusătura pe 
dedesubt, apăsați dublura, banda dublurii sau 
căptușeala peste rezerve, după ce le-ați tăiat. 
Lucrând din partea exterioară, coaseți dublura, 
banda dublurii sau căptușeala la rezerve, 
aproape de cusătura de îmbinare. Această 
cusătură va fi mai târziu vizibilă numai pe inte-
riorul articolului vestimentar finisat.  

Realizarea cusăturii pe dedesubt a unei dubluri

Călcați marginea materialului pe dos.  Coaseți 
de-a lungul marginii pe fața materialului la o se-
tare scurtă, apropiată, în zig-zag. Tăiați cu grijă 
surplusul de material pe interior, în apropierea 
cusăturii.

Finisați cu o cusătură strânsă în zig-zag

La șlițul de pe panoul fustei din spate stânga, tăiați 
dublura șlițului la 1,5 cm de la linia marcată „mar-
ginea din stânga”. Întăriți căptușeala șlițului (pe 
ambele panouri ale fustei) cu interfață. Realizați 
cusătura din partea superioară la marcajul șlițului. 
Apăsați rezervele pentru a se deschide, apăsați 
căptușeala din stânga șlițului spre interior, pe linia 
marcată „pliul stânga”. Așezați întăritura de dede-
subt pe panoul din spate-stânga al fustei și 
apăsați dedesubt rezerva de cusătură a panoului 
din spate-dreapta al fustei, formând un con pe 
măsură ce treceți deasupra șlițului pentru a evita 
tăierea sa. Întoarceți dublura întăriturii de pe 
dedesubt către interior pe linia 
de pliere și apăsați. Coaseți cu tighel partea din 
stânga spate a panoului fustei pe partea 
superioară a șlițului, într-un unghi așa cum este 
marcat, prinzând întăritura.

Șliț cu căptușeală 
Coaseți căptușeala:  Așezați dublurile plate la tiv, 
în exterior.  Întoarceți rezerva pentru tiv către inte-
rior și coaseți lejer manual. Așezați din nou 
rezervele la marginile de deschidere spre interior, 
coaseți la rezerva de deschidere.  Tiviți căptușea-
la, astfel încât să fie cu aproximativ 2 cm mai 
scurtă decât fusta. Prindeți cu ace căptușeala la 
partea superioară a șlițului. La șliț coaseți căp-
tușeala la marginea interioară a dublurii întăriturii 
de pe dedesubt. 
Tăiați cealaltă mar-
gine a căptușelii la 
1 cm) înainte de 
marginea inferioară 
pliată a întăriturii de 
dedesubt, tăind în 
diagonală, în par-
tea de sus, 1 cm 
sub 
marcajul pentru șliț. 
Prindeți cu cleme 
aproximativ 1 cm 
(3/8 in) în 
colț, la un unghi. 
Întoarceți marginea 
căptușelii către in-
terior și coaseți pe 
marginile 
interioare ale 
dublurii șlițului și 
peste partea supe-
rioară a întăriturii de 
pe dedesubt.

CUM SE FACE

CUM SE FACE

CUM SE FACECUM SE FACE

CUM SE FACE

GLOSAR

1



3/2023   burdastyle     27

Utilizați o setare de lungime medie a cusăturii 
– cusăturile prea mici pot perfora materialul. 
Evitați desfacerea cusăturilor, deoarece găurile 
făcute de cusături pot rămâne vizibile. 
Utilizați un picioruș presor acoperit cu teflon 
pentru a vă asigura că materialul va fi avansat 
fără probleme și cusăturile vor fi uniforme.  Uti-
lizați cleme de material în loc de ace.  
Călcați materialele sensibile pe dos, sub o 

cârpă de călcat, la căldură moderată și fără 
abur. Testați întotdeauna călcând mai întâi un 
rest de material.  Atenție, nu orice strat de aco-
perire este rezistent la curățare. 
 
Când cumpărați materiale, întrebați despre 
proprietățile de îngrijire ale materialelor.

Materiale acoperite
CUM SE FACE

Există diferite tipuri de materiale cu paiete pen-
tru care cerințele de îngrijire pot varia foarte 
mult.  Paietele pot fi brodate, lipite sau impri-
mate pe material. Întăritura din material poate 
varia, de asemenea, de exemplu, organza del-
icată, șifon sau jerseu elastic.  Indiferent de 
tipul de material cu paiete pe care l-ați ales, 
rețineți următoarele: 
■ Utilizați un ac fin și ață de cusut pentru 
însăilare - nu folosiți ață grea pentru însăilare. 
Utilizați un ac fin de mașină (mărimea 70) cu un 
vârf perfect.

■ În cazul în care paietele se desprind 
sau se rup, coaseți paiete individuale pentru a 
le înlocui. Utilizați același fir de cusut ca și pen-
tru celelalte paiete sau folosiți fir de nailon „in-
vizibil”.

■ Călcați cu atenție materialul! Un fier de căl-
cat prea fierbinte poate topi paietele sau le 
poate decolora.  Folosiți căldură moderată (se-
tare pentru raion, 1 punct) și călcați numai pe 
dos sub o cârpă de călcat uscată. Călcați mai 
întâi un rest de material pentru a testa
■  
Paietele brodate pot fi tăiate de pe marginea 
cusăturii. Pentru a face acest lucru, tăiați paie-
tele cu o foarfecă ascuțită, nu tăiați firul de 
cusut.

Materiale cu paiete
CUM SE FACE

Cusutul cu piele nu este o problemă!  Cu know-
howul potrivit, o puteți trata ca un material textil. 
Rețineți doar următoarele puncte:
Cusăturile nu ar trebui să fie desfăcute, deo-
arece găurile cusăturii rămân vizibile. Din acest 
motiv, vă recomandăm să coaseți mai întâi ar-
ticolul vestimentar din muselină sau dintr-un 
material similar ieftin. Puteți apoi să încercați și 
să faceți orice modificări necesare părților de 
tipar pe coală. Apoi decupați bucățile de piele 
folosind aceste părți de tipar personalizate.
Distribuitorul pielii vă poate sfătui ce tip de piele 
este cel mai potrivit pentru articolul dvs. vesti-
mentar. Pielea de năbuc și pielea de căprioară 
vin în multe greutăți diferite, de la piele moale 
pentru mănuși până la piele groasă de vacă 
pentru genți și curele.
Instrucțiunile noastre de cusut vă spun tipul și 
cantitatea de piele necesară pentru fiecare stil.  
Deoarece pielea variază ca mărime și formă și 
uneori are și defecte, cel mai bine este să luați 
cu dvs. toate părțile de tipar atunci când 
cumpărați pielea. Aceasta înseamnă, de 
asemenea, să realizați părți de tipar pe coală 
pentru orice părți care nu sunt afișate pe foaia 
de tipar, dar date ca măsurători, cum ar fi o 
betelie sau o curea. Notați de câte ori trebuie 
tăiată fiecare parte de tipar. 
Pielea este măsurată în picioare pătrate (sq. 
Ft.): 1 sq. ft. = 30 x 30 cm.
Înainte de a tăia bucățile de piele, marcați orice 
pete subțiri sau găuri din piele, pe dos. Așezați 
părțile tiparului pe dosul pielii.  Poziționați mai 
întâi părțile mari ale tiparului și apoi pe cele 
mici.  Rețineți că unele părți, de exemplu, 
mânecile, trebuie tăiate ca imagini în oglindă 
una pentru cealaltă.  Așezați părțile tiparului pe 
piele cât mai economic posibil.  Amintiți-vă că 
pielea se întinde mai mult pe lățime decât pe 
lungime. Din acest motiv nu ar trebui să tăiați 
niciodată o bucată pe lungime și alta pe lățime, 
doar pentru a economisi. Pielea de căprioară 
are un puf. Așezați toate părțile tiparului pe 
piele, astfel încât puful să ruleze de la margin-
ea superioară spre cea inferioară. 
Țineți părțile tiparului în poziție cu bandă 
adezivă. Desenați contururile și marcajele cu 
un creion cu mină moale sau cu un pix. Apoi 
marcați rezerve pentru cusătură și tiv și decu-
pați bucățile. Pe piele, evitați însăilarea și des-
coaserea, deoarece găurile făcute de ac pot fi 

permanente.  Setați mașina la o lungime medie 
a cusăturii - cusăturile mai mici pot despica pie-
lea. Pentru piele moale, utilizați un ac de 
mașină standard, mărimea 80 sau 90.  Pentru 
pielea mai groasă, se recomandă un ac special 
(triunghiular).
Dacă mașina de cusut avansează pielea ne-
corespunzător, rezultând cusături neregulate, 
utilizați un picioruș presor acoperit cu teflon.  
De asemenea, puteți amplasa o foaie de 
șmirghel fină, cu partea aspră în jos, sub picio-
rușul presor și coaseți de-a lungul marginii 
acesteia (testați mai întâi pe un rest de piele).  
Sau coaseți peste hârtie satinată și rupeți-o 
după coasere. 
Buzunarele sau fermoarele pot fi ținute în 
poziție cu un lipici (Pritt, Tesa), pentru a nu 
aluneca în timpul coaserii. Utilizați adeziv textil 
(Rudolfix, Gütermann HT 2) pentru a lipi 
rezervele de tiv sau de cusătură în poziție, 
dacă acestea nu trebuie să fie cusute la 
mașină.  Ori de câte ori este posibil, călcați pie-
lea pe dos la o temperatură moderată, fără 
abur.  Acoperiți întotdeauna pielea cu o cârpă 
uscată pentru călcat.  Călcați mai întâi un rest 
de piele pentru a testa!

Piele sau imitație de piele
CUM SE FACE

Fermoarele de separare sunt disponibile în 
lungimi de 30 până la 80 cm, anume, întot-
deauna în trepte de 5 cm. Dacă 
aveți nevoie de o lungime diferită, 
cumpărați următorul fermoar mai 
lung și apoi scurtați-l corespun-
zător. Măsurați marginile artico-
lului vestimentar de la începutul 
până la capătul șlițului de fer-
moar.  Măsurați aceeași lun-
gime pe fermoar, începând de 
la capătul inferior. Marcați 
lungimea pe benzile de fer-
moar. 

Pentru fermoarele  
metalice,
Deschideți cu grijă opri-
torile deasupra
dinților fermoarului. 
Scoateți opritorile și 
puneți-le deoparte. Folosiți clești 
pentru a îndepărta dinții care nu 
sunt necesari, până la 5 mm  
sub marcaj pe banda de fermoar. 
 

 Apoi reatașați opritorile metalice pe benzile 
de fermoar și apăsați ferm pentru a le fixa.

Pentru fermoare din plastic: Folosiți un clește 
pentru a îndepărta opritorile din partea 
de sus a fermoarului și, de aseme-

nea, îndepărtați dinții care nu sunt 
necesari. Pentru a preveni alune-
carea glisorului, coaseți bare de 
fir peste capetele superioare ale 

benzii fermoarului. Fer-
moarele din plastic foarte fine 

au o bobină în loc de dinți.  
Capătul superior al unui 
astfel de fermoar trebuie 
tăiat la lungimea necesară 
plus 2 cm. Capetele supe-
rioare pot fi atunci fie prinse 
în cusătură sau întoarse în 

jos în diagonală.

Scurtarea unui fermoar
CUM SE FACE

Coaseți două linii de cusături lungi (4 mm) distanțate la 1,2 cm și 5 mm de margine. Dacă există 
cusături, întrerupeți cusătura. Lăsați capetele firului să atârne. 

Țineți firele bobinei și împingeți materialul împreună de-a lungul firelor pentru a-l încreți la lățimea 
necesară.  Înnodați capetele firelor și distribuiți uniform pliseurile. 
Firele de încrețire pot fi îndepărtate odată ce articolul vestimentar a fost finisat.

Încrețirea marginilor/încrețituri
CUM SE FACE
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■ Alegeți întotdeauna o interfață potrivită ma-
terialului. 
■ Tăiați întotdeauna părțile de interfață pe 
aceeași direcție a firului ca și părțile de material 
vizibil, de exemplu, săgeata firului marcată pe 

Interfețe fuzibile Vilene®

H 180 Alb,
negru,
90 cm

Interfață moale, ușoară pentru 
jachete ușoare, pentru materiale delicate, 
fluide și pentru piele

Călcați uscat, glisând fierul de călcat de 5 - 6 ori, 
apăsând ușor pe fiecare zonă, timp de  
8 secunde

H 200 Alb,
negru,
90 cm

Interfață ușoară cu ceva volum pentru porțiuni mici 
pe bluze și rochii

Călcați uscat, glisând fierul de călcat de 5 - 6 ori, apăsând 
ușor pe fiecare zonă, timp de 8 secunde

G 405 Alb, grafit
90 cm

Interfață moale, universală pentru jachete, de 
asemenea lână; senzație de moliciune

Lavetă umedă, călcați cu presiune pe fiecare 
zonă, nu glisați fierul, timp de 12 secunde

H 410 Alb,
negru,
90 cm

Interfață moale cu stabilizarea firelor în direcție 
longitudinală, pentru jachete și paltoane

Lavetă umedă, călcați cu presiune pe fiecare 
zonă, nu glisați fierul, timp de 12 secunde

F 220 Alb, grafit
90 cm

Interfață pentru porțiuni mici; se poate spăla în apă 
fierbinte

Lavetă umedă, călcați cu presiune pe fiecare 
zonă, nu glisați fierul, timp de 12 secunde

H 250 Alb, grafit
90 cm

Interfață stabilă pentru curele modelate și 
proiecte artizanale

Călcați uscat, glisând fierul de călcat de 5 - 6 ori, apăsând 
ușor pe fiecare zonă, timp de 8 secunde

H 609 Alb, negru
90 cm

Interfață foarte elastică pentru materiale elastice, 
senzație de moliciune și aspect elegant

Călcați uscat cu presiune ușoară pe fiecare zonă, nu glisați 
fierul, timp de 10 secunde

LE 420 Merinos, grafit
90 cm

Interfață pentru piele; se poate utiliza și pentru 
blană sau pentru materiale sensibile la căldură

Călcați uscat cu presiune ușoară pe fiecare zonă, nu glisați 
fierul, timp de 10 secunde

S 320 Alb,
30, 45, 90 cm

Interfață ușoară pentru curele, genți și proiecte 
artizanale

Lavetă umedă, călcați cu presiune pe fiecare 
zonă, nu glisați fierul, timp de 15 secunde

Câteva sfaturi în plus
partea tiparului trebuie să fie paralelă cu mar-
ginea longitudinală a interfeței. 
■ Tăiați toate bucățile de interfață cu rezervă 
de cusătură (dar cu 2 mm mai îngustă decât 
pentru materialul vizibil). Prindeți întotdeauna 

în interfață la cusături.
■ Întotdeauna călcați mai întâi de încercare in-
terfața pe un rest de material.
■ Așezați bucățile de interfață decupate pe 
docul părților de material vizibil și călcați con-

Descriere sumară a interfețelor Vilene® 

Țesături Vilene
G 700 Alb,

negru,
90 cm

Interfață moale și ușoară pentru materiale de greu-
tate ușoară până la medie, jachete ușoare, bluze, 
cămăși, bucăți mici

Călcați cu abur, glisând fierul de călcat de 6 ori cu abur și 
apăsând ușor pe fiecare zonă, timp de 12 secunde

G 710 Alb,
negru,
90 cm

Interfață ușoară cu ceva volum pentru porțiuni mici 
pe bluze și rochii

Călcați cu abur, glisând fierul de călcat de 6 ori cu abur și 
apăsând ușor pe fiecare zonă, timp de 12 secunde

G 740 Ecru,
Negru
90 cm

Interfață moale, universală pentru jachete, materi-
ale cu greutate medie spre mare

Călcați cu abur, glisând fierul de călcat de 6 ori cu abur și 
apăsând ușor pe fiecare zonă, timp de 12 secunde

G 770 Ecru,
Negru
75 cm

Materiale sensibile de greutate medie până la 
mare, senzație de moliciune,  
rezistență foarte mare la spălare

Lavetă umedă, călcați cu presiune pe fiecare 
zonă, nu glisați fierul, timp de 8 secunde

G 785 Alb, culoarea piel-
ii,
negru,
90 cm

Interfață moale, ușoară cu întindere în două 
direcții pentru bluze, rochii, jachete și paltoane 
ușoare, pentru materiale diafane și/sau elastice

Mai întâi călcați fiecare zonă cu căldură moderată (1 - 2 
puncte), doar puțin, cât să preveniți deformarea. Apoi 
glisați fierul de călcați peste material, uscat sau cu abur, în 
funcție de material, 8 secunde

Benzi Vilene®

Bandă de 
întărire

Alb,
Grafit,
12 mm

Bandă de întărire a tăieturii pentru a asigura 
întărirea tăieturilor sau a marginilor curbate 
 

Călcați uscat cu presiune, 8 secunde

Bandă de 
margine

Alb,
Grafit,
20 mm

Benzi de interfață cu fire longitudinale pentru a 
stabiliza marginile drepte 

Călcați uscat cu presiune, 10 secunde

Bandă de 
cusături

Alb,
10 mm

Pentru a stabiliza cusăturile pe materiale moi și 
materiale elastice, previne deformarea și 
destrămarea

Călcați uscat cu presiune, 8 secunde

Hem Fix 30 mm Pentru călcat 
Pentru tiv

Lavetă umedă, apăsați bine pe fiecare zonă, nu 
glisați fierul, timp de 10 secunde

form instrucțiunilor. 
■ Lăsați părțile la răcit timp de 20 – 30 de min-
ute după călcare pe interfață.


