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Приложението на конструктивните 
параметри Х-стойности и получените 
в резултат на това многообразни 
възможности за конструиране 
представляват една от 
изключителните особености на 
Графис. Умелото използуване на Х-
стойностите позволява изработването 
на варианти на модели или 
нагаждането им към актуалните 
тенденции само посредством 
допълнително изменение на Х-
стойностите. Майсторът в работата с 
Графис се отличава с креативност и 
прозорливост при използуването на 

Х-стойностите. С помощта на Х-
стойностите от конструктивния 
протокол ще се научите да създавате 
и прилагате собствени Х-стойности.  
Конструктивните параметри изискват 
наличие на способност за абстрактно 
мислене, както и достатъчно време за 
изучаване на тяхното прилагане. 
Поради тази причина акцентът на 
настоящия раздел отново пада върху 
упражненията. Отделете време и 
разучете до край упражненията. 
Показаното по-долу изображение на 
променлива конструкция на яка на 
риза е резултат от упражнения.  
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11.1 Х-стойности 
Х-стойностите са зависещи от 
размера конструктивни параметри, 
чиито числени стойности са 
поставени в списъци на Х-стойности и 
са например за дължини, разстояния, 
радиуси или ъгли. След 
изработването на даден модел, Х-
стойностите  могат да бъдат 
променяни по всяко време. Това 
позволява една много ефективна 
допълнителна модификация на 
модела. В конструкцията на яка на 
риза (заглавната рисунка на 
настоящата глава) бяха променени 
например Х-стойностите „височина на 
столчето” и „ъгъл на върха на яката”.  
Съществуват три различни типа Х-
стойности: 

• Х-стойности на основни 
конструкции 

• Х-стойности на конструктивния 
протокол 

• Х-стойности на всички детайли  
Това разграничаване се отнася до 
сферата на валидност на съответния 
тип Х-стойности. Приложението на Х-
стойностите е идентично за всички 
типове и се постига посредством Х-
стойностите на конструктивния 
протокол.  
 
Последователност на стъпките 

 отваряне на списъците с Х-
стойности от меню „Допълнения” или 
посредством  „Списък на Х-стойности” 
от Toolbox  

 избиране на желания списък с Х-
стойности (напр.: активна част и 
карта от картотеката „І. Основна 

конструкция на детайла”) в поле за 
избор „Списък:” 

 избиране на един от вариантите на 
изображение: „Едиторски изглед”, 
„Съкратен изглед” или 
„Интерполационен изглед” 

 евентуално: скролиране на списъка 
със Х-стойности  

 добавяне, изменение или 
изтриване на размествания на 
отнасящи се до размера Х-стойности  
 
Х-стойности на основни 
конструкции  
Към всяка основна конструкция 
принадлежи един подготвен списък 
на Х-стойности. Х-стойностите 
представляват данни за дължини, 
проценти или ъгли, които съгласно 
съответната конструктивна 
инструкция са променливи, като 
например добавки в размера на 
хлабината или позиция и дължина на 
свивките. Свързването на Х-
стойностите в основната конструкция 
и предварителното натоварване със 
съответно подходяща стойност е 
направено от създателя на основната 
конструкция. Потребителят има 
възможност да модифицира 
основната конструкция в 
съответствие с неговите изисквания 
чрез промяна на Х-стойностите.  
Х-стойностите на интерактивните 
конструкции могат да бъдат 
променяни само в областта на 
влачене и се замъгляват в 
списъка на Х-стойностите.   
 



Глава 11  „Конструктивни параметри Х-стойности”    стр 3 

  

 
Х-стойности на конструктивния 
протокол  
Х-стойностите на конструктивния 
протокол се дефинират от самия 
потребител и се свързват по време на 
конструирането. Така се създава 
възможност, съответната 
контструктивна стъпка  допълнително 
да бъде променена.  
Преди да започнете да конструирате 
помислете относно това, къде е 
целесъобразно използуването на Х-
стойност за гъвкавото конструиране 
на кройката! 
В следващото по-долу меню 
използуването на Х-стойности 
предлага големи възможности за 
конструиране:  
* Меню Успоредна права: разстояние 
между успоредни прави 
* Меню Обработване на ъгли: 
разстояние преди и след ъгъла при 
ъгли с права респ. крива линия  

* Меню Растер: стойности на 
разстоянията при растериране3 и 
растериране4 
* Меню Удължаване: стойности за 
удължаване със ..... и удължаване до 
..... 
* Подменю Точкова конструкция: 
стойности за относителна дължина rL 
или частична дължина tL 
* Меню Моделиране: преместване на 
... % от свивката  
* Меню Разместване: разстояния на 
разместената отсечка   
* Меню Изработване на криви: 
начална и крайна точка на кривата 
посредством подменю Точкова 
конструкция  
* Меню Преобразуване: стойност на 
преместване, мащабни фактори, ъгъл 
на завъртане  
* Меню P + L + K + R: стойности на 
разстояния, относителни стойности 
при точкова конструкция, дължина на 
линия, височина и ширина на 
правоъгълника и други.  
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Х-стойности на всички детайли 
(глобални Х-стойности)    
Глобалните Х-стойности се 
разпростират върху всички детайли 
на модела. Те се използуват 
например за:  
 

• резерв на шева при хастар и 
основен плат 

• резерв на хлабини 
• разстояния за маркировки  
• коректурни фактори при 

еластични разтегателни 
свойства  

 
Х-стойностите на всички детайли 
са обозначени допълнително с 
буквата G („глобален”), при 
което големите и малките букви 
имат еднакво значение. 
Например: XG5 или xg5.  
 
XG5 означава петата Х-стойност от 
списъка на Х-стойностите на всички 
детайли. Х5 обаче означава петата Х-
стойност от конструктивния протокол 
на активния детайл. Тази уговорка 
важи както за пресмятането в Z-
стойности така също и за директно 
въвеждане в цифрови полета.  
В прозореца „Графис-Х-стойности” 
може директно да се сменят 
списъците със Х-стойности на 
конструктивния протокол на различни 
детайли. За целта е достатъчно да се 
избере желания номер детайл в поле 
„Детайл”.  
 
Последователност на стъпките за 
обработване на Х-стойности 

 Въвеждане на нова Х-стойност в 
списъка на Х-стойностите:  

• Резерви 1  Списък на Х-
стойностите ...  

• Избор на „Списъка”: активен 
детайл или глобално 

• Активен за списъка детайл: 
избор на картотечна карта 
„Стойности на детайла” 

• Кликване върху „Добавяне на 
нова Х-стойност” (за всеки 
детайл могат да бъдат 
заредени максимум 80 Х-
стойности)  

• Двойно кликване върху 
коментарния ред и въвеждане 
на наименованието на Х-
стойността (внимавайте за 
добро обяснение!) 

• Двойно кликване върху 
стандартната стойност (вдясно 
до _xxxxx_x=), въвеждане на 
стойността и <ENTER> 

• Евентуално: вмъкване на Х-
стойности по размери  

• Евентуално: изтриване на 
последната Х-стойност със 
„Изтриване на последната Х-
стойност”  

• Завършване със (виж символа в 
оригинала!) или със 
„Затваряне”  

 
 Продължаване на конструкцията и 

въвеждане на една Х-стойност (напр.: 
Х2 или XG1) вместо цифрова 
стойност.  
 
Прозорец „Графис-Х-стойности” 
За индикация на желания списък на 
Х-стойности прозорецът „Графис-Х-
стойности” предлага следните опции 
(Фиг. 11-1).  
Списък и картотечни карти 
Към всеки детайл може да бъде 
показан един от следните списъци на 
Х-стойности:  

• глобално (Х-стойностите на 
всички детайли) или  

• Х-стойностите на активния 
детайл, които се предлагат на 
различни картотечни карти. 
Картотечните карти съдържат 
Х-стойностите на основните 
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конструкции и Х-стойностите на 
конструктивния протокол.   

Изберете „Списък”: след това 
посредством кликване върху плъзгача 
на картотечните карти изберете 
желания списък. Списъците на Х-
стойностите на интерактивните 
конструкции остават замъглени.  
Детайл:  
Изберете детайла, за който трябва да 
се покаже списъка на Х-стойностите.  
Варианти на индикация.  
Списъкът на Х-стойностите може да 
бъде показан в следните варианти:  

• „Едиторски изглед” 
• „Съкратен изглед” 
• „Интерполационен изглед”  

 
Едиторският изглед с всички 
вписвания за размерите е най-
изчерпателният изглед. 
В съкратения изглед се индикират 
само номерата на Х-стойностите с 
наименованието на Х-стойността и 
със стандартната стойност _xxxxx_x.  
Индикацията на интерполираните 
стойности за определени размери  се 
осъществява в интерполационния 
изглед  след кликване на размера в 
полето „Обозначител на размер”.    
 
Поставяне на нова Х-стойност и 
използуването й в конструкцията 
Отворете списъка на Х-стойностите на 
конструктивния протокол 
посредством   Добавки І Списък на Х-
стойности ...  и изберете Списък: 
активен детайл. Картотечната карта 
Стойности на детайла е активна. 
Поставете на Едиторски изглед. 
Открийте посредством кликване 
върху „Добавяне на нова Х-стойност” 
няколко нови Х-стойности и изтрийте 
някои посредством кликване върху 
„Изтриване на последната Х-
стойност”.  
Обозначете първата Х-стойност х1  
със „Ширина горно прихлупване”. 

Кликнете два пъти върху коментарния 
ред и въведете текста. Заемете 
стандартната стойност на х1 със 20 
като кликнете два пъти вдясно до 
_xxxxx_x= и въведете 20.0. 
Обозначете втора Х-стойност х2 със 
„Позиция копче от гръдна височина” 
и заемете тази стандартна стойност 
също така със 20 (Фиг. 11-1).  
Сега вземете конструкцията „Графис-
горна част 10” и конструирайте една 
успоредна като горно залягане (Фиг. 
11-2). Преди да кликнете върху 
предна среда в реда със цифрови 
стойности нанесете в меню 
„Успоредни линии” А=х1. С това вие 
уточнявате, че за конструкцията на 
следващата успоредна ще се 
използува актуалната стойност на х1. 
Сега кликнете върху предна среда и 
залягането се появява на разстояние 
от 20 мм.  
Сега конструирайте първата позиция 
на копче на разстояние х2 от връх 
бюст в предна среда. За целта 
използувайте точковата конструкция 
Р+Ав върху L със Ав=х2. Най-напред 
сега трябва да се кликне върху връх 
бюст и след това върху предна среда 
по посока подгъв.  
Градирайте конструкцията в размери 
40, 36, 44. Натрупайте на куп във 
връх бюст и измерете. Ще получите 
резултата от Фиг. 11 – 2 вляво.  
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Фигура 11-2 
Променете в списъка на Х-
стойностите х1 и х2 съответно на 70. 
След Пробно пускане и градиране ще 
получите резултата от Фиг. 11 – 2 
вдясно. Нанесете други стойности.  
 
Изменението на Х-стойностите става 
видимо едва след Пробно пускане и 
градиране.  
 
Преди да може да бъде използувана 
Х-стойност в конструкивна стъпка, тя 
трябва да бъде дефинирана. Ако това 
не бъде направено, Графис не 
изпълнява действието.  
 
Дали една Х-стойност се 
интерпретира като стойност в 
милиметри, в проценти или градуси, 
зависи от функцията, в която тя се 
използува. При конструкция като 
релативна дължина например със rL 
на L стойността  rL=x… е процентна 
стойност. При конструкцията на ъгъл 
например с Въртяща точка + ъгъл 
стойността Wi=x…е ъгъл в градуси.  
 
Х-стойности в зависимост от 
размера 
Добавянето, изменението и 
изтриването на Х-стойност-
вписвания, отнасящи се до размера, е 
възможно само в едиторски изглед.  

За Прибавяне на Х-стойност-
вписвания, Х-стойността или едно 
от принадлежащите Х-стойност-
вписвания, отнасящи се до размера 
следва да се маркират. Вдясно до 
списъка на Х-стойностите  се отваря 
списъкът на съществуващите таблици 
с обмерни данни, от който 
посредством кликване се избират 
таблици с обмерни данни. Всяка 
избрана таблица се приема в списъка 
на Х-стойностите.  
На един размер може да се даде 
стойност само тогава, когато той 
съществува в изчислителното 
устройство като таблица с 
обмерни данни!   
Прибавянето на нови Х-стойност-
вписвания е последвано от 
Изменение на стойностите  чрез 
двойно кликване върху цифровата 
стойност или кликване върху 
„Промяна на вписването”.  При 
кликване върху „Промяна на 
вписването” непосредствено след 
това автоматично се предлага 
следващата цифрова стойност.  
Изтриването или изменението на 
Х-стойност-вписванията става 
посредством маркиране на 
вписването и кликване върху 
„Отстраняване на размер”.  
Откриването на нови Х-стойности 
или изтриването на Х-стойности 
не е възможно за Х-стойностите 
на основните конструкции.     
 
Конструирайте отделяне на платка в 
задна част на „Графис-Горна част 10”. 
Началото на платката в задна среда 
трябва да се управлява чрез х3, а 
преминаването на платката в 
ръкавната извивка – чрез х4. 
Поставете за целта Х-стойностите х3 
(100 мм) и х4 (70 мм) и конструирайте 
една крива, която при tL върху L 
започва вертикално с tL=x3 върху 
задна среда и при tL върху L 
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завършва хоризонтално с tL=x4.  
Измерва се по продължение на 
кривата съответно от вратна извивка 
към подгъв. Градирайте в размери 36 
до 44 и съберете на куп във вратната 
извивка. Резултатът се вижда на 
Фиг.11-3 вляво.  
 

 
Фиг. 11-3 
Началото на платката върху задна 
среда трябва сега да се промени в 
зависимост от размера, а именно с 10 
мм от размер до размер. За целта 
маркирайте един от редовете на 
съответната Х-стойност х3 (Фиг. 11-
4). Отваря се списъкът със 
съществуващите таблици с обмерни 
данни / размери, от който за този 
пример с еднократно кликване ще 
приемете размери 40 и 42.  След 
двойно кликване върху реда на 
размер 40 вписвате стойността 120 и 
в реда на размер 42 стойността 130. 
След това затворете прозореца Х-
стойности, градирайте и натрупайте. 

Ще получите резултата от Фиг. 11-3 
вдясно.  
Правила за даване на стойности в 
зависимост от размера  
Х-стойностите могат да бъдат 
променяни в зависимост от размера. 
При това не е необходимо на всеки 
размер да се дава стойност. 
Различават се следните случаи:  
1-ви случай: Х-стойността трябва да 
бъде еднаква за всички размери  
В този случай трябва да се заеме 
съответно само стандартната 
стойност _xxxxx_x. Други вписвания 
не са необходими.  
2-ри случай: Х-стойността трябва да 
бъде еднаква за всички размери на 
един тип фигура. 
Стандартните таблици с обмерни 
данни са подразделени в типове 
фигури в зависимост от мерната 
система. В мерната система 
Хоенщайнер (дами) например се 
различават типове фигури с тесен 
ханш / нормален ханш / пълен ханш  
и освен това ниски / нормални / 
високи фигури. Ако само на един 
размер от тип фигура се даде 
стойност, то тази стойност важи и за 
всички останали размери на този тип 
фигура.  
Повече за типовете фигура ще 
намерете в Глава 2, Раздел „Работа с 
таблици с обмерни данни”.  
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фигура 11-5 
 
3-ти случай: Трябва да се извърши 
равномерна промяна на Х-стойност по 
размери на един тип фигура. 
фигура 11-6 

 

В този случай е достатъчно да се 
заемат със желаните стойности два 
размера от съответния тип фигура. 
Равномерната промяна на Х-
стойността продължава по всички 
размери на типа фигура.  
 
4-ти случай: Х-стойността трябва да 
се променя неравномерно в рамките 
на един тип фигура.  
фигура 11-7  

 
В този случай е необходимо да се 
дадат стойности на няколко размера 
от типа фигура. Валидно е правилото, 
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че между два съседни регистрирани 
размера се извършва равномерна 
промяна на Х-стойността. 
Равномерната промяна  се 
разпростира преди първия, 
респективно след последния вписан 
размер, но само за съответния тип 
фигура.   
Посочените правила важат само 
за стандартните размери на един 
тип фигура.  
Х-стойност може да се даде и на 
индивидуални таблици с обмерни 
данни. Освен това съществува 
възможност на индивидуална 
таблица да се дадат Х-стойности 
на стандартен размер 
посредством препратка на Х-
стойност (Раздел 11.3).  
Вписвайте в списъка на Х-
стойностите само задължително 
необходимите за желаната 
зависимост размери! Това 
улеснява обслужването и 
предотвратява появата на 
грешки.  
След промяна на Х-стойност-
вписвания следва винаги да бъде 
направено пробно пускане! 
 
Упражнение 
Конструирайте от „Графис-горна част 
10”блуза с хлабина в подгъва, при 
което частите на свивките при 
гърдите трябва да се поставят по 
размери в страничния шев и подгъва. 
При малките размери до размер 40 
свивката трябва изцяло да бъде в 
подгъва. От размер 42 нагоре 25 % от 
свивката трябва да отиде в страничен 
шев, а 75 % - в подгъва.  От размер 
46 нагоре 50 % трябва да останат в 
свивката, а останалите 50 % - в 
подгъва.  
Извадете основната конструкция и 
изтрийте излишните спомагателни 
линии и точки, които не са ви 
необходими.  

Поставете две Х-стойности:  
х1 процентен дял от свивката в 
страничен шев 25 
х2 процентен дял от свивката в 
подгъв  25 
Забележка: С това предварително 
поставяне на Х-стойностите всички 
свивки най-напред остават отворени, 
така че вие можете да конструирате 
целесъобразни резерви и пълнеж 
(покрив) на свивките.  
Преместете свивките автоматично в 
страничния шев, при което впишете 
като стойност за процентен дял на 
свивката „х1”.  Преместете 
допълнителни линии и точки като 
например точка на влагане на ръкава. 
Преместете друг процентен дял „х2” 
% в подгъва.  
Конструирайте единичен покрив 
върху свивката при бюста и свивката 
в страничен шев. Скачете подгъва 
като крива. Непосредствено след това 
скачете страничния шев и рамото 
като непрекъсната линия 
включително и линиите на покрива. 
Едва след това конструирайте 
успоредните линии, за да може 
правилно да се образуват резервите 
на шева при затворени свивки.  
За резервите на шева поставете две 
глобални Х-стойности: 
х1 резерв на шева общо 10 
х2 резерв на подгъв  20 
Като използувате “xg1” конструирайте 
резервите на шева на страничния 
шев, ръкавната извивка и т.н. 
Резерва на шева на подгъва създайте 
с xg2. Полученият резултат е 
аналогичен на Фиг. 11-8.  
 
Фиг. 11-8 
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Сега нагласете Х-стойностите 
съгласно заданието както следва:  
х1 процентен дял на свивката при 
бюста в страничен шев 
 _xxxxx_x =    25.000 
 ____38_0 =      0.000 
 ____40_0 =      0.000 
 ____42_0 =    25.000 
 ____44_0 =    25.000 
 ____46_0 =      0.000 
 ____48_0 =      0.000 
 
Х2 процентен дял на свивката при 
бюста в подгъв 
 _xxxxx_x =    25.000 
 ____38_0 =  100.000 
 ____40_0 =  100.000 
 
Фиг. 11-9  

 
 
 ____42_0 =    75.000 
 ____44_0 =    75.000 
 ____46_0 =    50.000 
 ____48_0 =    50.000  
 
Размери 38 и 48 също така се заемат 
със стойност, за да не продължава 
разпределянето на свивките в 
непосредствено следващите по-
малки, респ. по-големи размери.  
Ако например не се уточни стойност 
за размер 48, то стойността би се 
пресметнала от стойностите на 
размери 44 и 46 посредством 
екстраполация. В такъв случай  би се 
получило както следва: х1 = -25 и х2 
= 25.  
При Х-стойности според размера 
внимавайте за целесъобразната 
стойност при много малките и при 
много големите размери!  
С представените настройки на Х-
стойности се получава резултата, 
изобразен на фигура 11-9.  
 
 
Проверка на пресмятането на Х-
стойност 
Проверката на пресмятането на Х-
стойност се улеснява от варианта 
„Интерполационен изглед” (Фиг. 11-
10). Маркирайте интересуващия ви 
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размер в списъка „Обозначител на 
размерите”. В списъка на Х-
стойностите се появяват само Х-
стойностите на интересуващия ви 
размер, виж също Фиг. 11-10. Освен 
това се посочва от кои вписвания се 
изчислява съответната Х-стойност. 
Вариантите за изчисляване например 
за размер 36 са представени както 
следва:  

1. За съответния размер важи 
стандартната стойност  
(_xxxxx_x), например:  
х1 ширина горно 
прихлупване   
____36_0: [_xxxxx_x] 

2. За съответния размер е 
уточнена една собствена 
стойност, например:  
х1 ширина горно 
прихлупване   
____36_0: [____36_0] 

3. За типа фигура от съответния 
размер съществува само едно 
вписване (тук: размер 

____40_0), което важи и за 
интересуващия ни размер, 
например:  
х1 ширина горно 
прихлупване 
____36_0: [____40_0] 

4. Х-стойността на съответния 
размер се изчислява от две 
вписвания (например: размер 
____42_0 и размер ____46_0), 
например:  
х1 ширина горно 
прихлупване  
____36_0:
 [____42_0/____46_0] 

 
Упражнение:  
Променете списъка на Х-стойностите 
на първата конструкция от 
настоящата глава както следва:  
х1 ширина горно прихлупване 
 _xxxxx_x = 20.0 
x2 позиция на копчето в предна 
среда от връх бюст 
 _xxxxx_x = 20.0  

 
Фиг. 11-10  
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х3 начало на платката в задна 
среда от вратна извивка  
 _xxxxx_x = 120.0 
 ____38_0 = 120.0 
 ____40_0 = 120.0 
 ____42_0 = 130.0 
 ____46_0 = 150.0  
 ____52_0 = 155.0 
x4 край на платката в ръкавна 
извивка от рамо  
 _xxxxx_x =  70.0  
Помислете каква стойност има х3 в 
размери 34, 36, 38, 44, 46, 48 и 52. 
След това отидете на 
интерполационен изглед и 
маркирайте последователно в 
списъка „Обозначител на размерите” 
интересуващите ви размери. За 
размер ____36_0 се появяват всички 
данни от фигура 11-10.  
Анализирайте показаните стойности с 
помощта на графични изображения 
подобно на фиг. 11-5 до 11-7.  
Анализирайте стойностите за други 
типове фигури. Допълнете списъка на 

Х-стойностите със собствени 
вписвания и проверете тяхното 
отражение върху Х-стойностите на 
други размери. Стартирайте  Пробно 
пускане, градиране и измерете.   
ІІ.2 Препратка на Х-стойности  
С функцията Препратка на Х-
стойности , към таблиците с обмерни 
данни/ размери на градиращата 
таблица се включват Х-стойностите 
на други таблици с обмерни данни / 
размери.  
Препратката на Х-стойности по 
правило се използува  за 
причисляването на Х-стойностите 
на стандартна таблица с обмерни 
данни към индивидуална 
таблица с обмерни данни.  
Вписването на индивидуална таблица 
с обмерни данни в градиращата 
таблица  по стандарт заема 
препратката на Х-стойности с 
конфекционния размер, който е бил 
използуван за създаването на 
индивидуалната таблица с обмерни 
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данни.  Ако не е вписана препратка, 
за индивидуалните таблици с 
обмерни данни важи стандартната 
стойност.  
Вписването, изменението и 
изтриването на препратка на Х-
стойности се извършва аналогично на 
обработването на графата за таблици 
с обмерни данни.  
 
фиг. 11-11 

 
11.3 Комплексни упражнения  
Първо упражнение 
Извадете основната конструкция 
„Графис-пола 20”, конструирайте с 
функция „Криви” една платка и едно 
отделяне в долната част на полата, 
които могат да бъдат променяни 
посредством Х-стойности.  
Заемане на Х-стойностите:  
х1 отвор за поставяне на платката 
предна среда (мм) 
 _xxxxx_x = 150.000 
х2 отвор за поставяне на платката 
страничен шев (мм) 
 _xxxxx_x =   75.000  
x3 отвор за поставяне на платката 
задна среда (мм) 
 _xxxxx_x = 150.000  
x4 разделяне подгъв в предна 
среда (%) 
 _xxxxx_x =  25.000 
x5 разделяне подгъв в страничен 
шев (%)  
 _xxxxx_x =  15.000 
х6 разделяне подгъв в задна среда 
(%) 

 _xxxxx_x =  25.000 
 

  
 
Второ упражнение  
Конструирайте от „Графис-горна част 
10” една форма на блуза с три 
променящи се фалти в задна част. За 
целта нагласете следните опции:  

• задна среда в гънка  
• прави странични шевове 

Прибавете и свивка рамо и свивка 
талия.   
След това изтрийте всички 
спомагателни линии и скъсете 
детайла до талията. Съединете 
рамената. Конструирайте една точка 
върху рамото на разстояие х1 = 10 мм 
от вратна извивка.  От тази точка 
трябва да започне първата линия. 
Конструирайте върху рамото, 
започвайки от нова точка, една 
поредица от 4 равномерно 
разпределени точки. Конструирайте 
три линии до подгъва. Разтворете 
трите фалти, при което пълнежа на 
фалтите на рамото се управлява 
посредством х2=40 мм, а пълнежа на 
фалтите в подгъва посредством 
х3=40 мм. Затворете фалтите на 
рамото с един единичен покрив и 
съединете подгъва. Съединете 
посредством „Отделно съединяване” 
линиите на рамо и покрив. Заемането 
на Х-стойностите е както следва:  
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х1 първа фалта от вратна извивка 
(мм)  
 _xxxxx_x = 10.000 
x2 пълнеж фалта рамо (мм) 
 _xxxxx_x = 40.000 
х3 пълнеж фалта подгъв (мм) 
 _xxxxx_x = 40.000 
 

 
Променете пълнежа на фалтата както 
е показано на фигурата, като 
променяте стойностите на х2 и х3. 
След пробното пускане конструкцията 
съответно се променя.  
 
Трето упражнение  
Конструирайте обикновена яка, чиито 
маркирани разстояния могат да бъдат 
променяни посредством Х-стойности.  

 

Х-стойностите трябва да бъдат заети 
както следва:  
Х1 = 150.0 Х2 = 35.0 Х3 = 20.0
 Х4 = 40.0  
Х5 =   40.0 Х6 = 45.0 Х7 = 65.0
 Х8 =155.0  
С тези стойности се получава 
показаната на изображението яка.  
 
Направете симетрично отражение на 
яката и изтрийте излишните точки и 
линии.  Променете Х-стойностите Х3 и 
Х4 на разстояния от по 5 мм, както и 
Х6 на разстояние от 10 мм за преход 
от размер към размер. Градирайте 
яката в размери 38.0, 40.0 и 42.0.  Х-
стойността  х1 оказва влияние върху 
дължината на линията за прикачане 
на яката. Всички останали Х-
стойности променят предимно 
формата на яката.  

 
Четвърто упражнение  
Конструирайте яка на блуза, чиито 
маркирани мерки могат да бъдат 
променяни посредством Х-стойности.  
Х-стойностите трябва  да бъдат заети 
както следва:  
Х1 = І0.0 Х2 = 5.0 Х3 = І0.0
 Х4 = 25.0 
Х5 = 65.0 Х6 = 20.0 Х7 = 20.0
 Х8 = 15.0  
Х9 = І0.0 Х 10=10.0 Х 11=66.0
 Х12=150.0  
Заемете всички Х-стойности с 
посочените стандартни стойности.  
Активирайте в градиращата таблица 
размери 38.0 и 40.0.  Променете 
стойността Х11 така, че тя да приеме 
за размер 38.0 стойността 66., а за 
размер 40.0 – стойността 50.  
Градирайте конструкцията на яката.  
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Променете Х11 така, че тя да бъде 
равна на 66. за всички размери.  

 
 
Променете:  
Х4: ____38_0 = 25. 
 ____40_0 = 15. 
X 10 ____38_0 = 10. 
 ____40_0 = 20.  

Градирайте отново размерите 38.0 и 
40.0.  

 
Яката все още не е напасната към 
дължината на вратната извивка. За 
лесното напасване са ви необходими 
Z-стойностите, виж Глава 12.  

 
 
Пето упражнение 
Конструирайте от „Графис-Панталон 
10” един моден панталон с цип в ляв 
страничен шев.  
Открийте и надпишете следните 
детайли в списъка с детайлите:  
 

01 Основна форма панталон 
02 Панталон с платка 

03 Производствен детайл 
платка панталон предна 
част 

04 Производствен детайл 
платка панталон задна част 
ляво  

05 Производствен детайл 
панталон предна част ляво  
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06 Производствен детайл 
панталон задна част ляво 

07 Производствен детайл 
платка панталон задна част 
дясно  

08 Производствен детайл 
панталон предна част дясно  

09 Производствен детайл 
панталон задна част дясно  

Вземете в детайл 001 основната 
конструкция, поставете подгъв 
панталон на 0. и добавете втората 
свивка в панталон задна част.  
Вмъкнете детайл 001 в детайл 002. 
Осъществете разработването на 
модела в детайл 002. При това 
използувайте следните Х-стойности:  
х1 платка панталон предна част 
страничен шев от талия [мм] 
 _xxxxx_x = 60.  
x2 платка панталон предна част 
предна среда от талия [мм] 
 _xxxxx_x = 100.  
x3 платка панталон задна част 
задна среда от талия [мм] 
 _xxxxx_x = 120. 
х4 оформяне страничен шев [мм] 
 _xxxxx_x = 100.  
х5 височина на отделяне 
страничен шев от линия ханш [%] 
 _xxxxx_x = 75.  
х6 височина на отделяне 
вътрешен шев панталон [%] 
 _xxxxx_x = 85. 

 

От детайл 002 изведете 
производствени детайли от 003 до 
009 и ги разработете до завършеност 
за производство. Пълнежът на 
фалтите в детайли 005, 006, 008 и 
009 трябва да се управлява 
посредством Х-стойност на детайла. 
Детайлите от 003 до 006 са 
представени на скицата.  

 
Шесто упражнение 
Извадете „Графис-Пола 20”, 
поставете интерактивно страничния 
шев в права, поставете втората 
свивка на пола предна част и 
преместете първата свивка на 50 %.  
Поставете Х-стойност за позицията на 
делителен шев в подгъв, измерен от 
предна среда и конструирайте 
делителния шев, започвайки от 
крайна точка свивка. За постигането 
на по-добра линия на делителния шев 
при големите размери, позицията на 
делителния шев в подгъва се променя 
в зависимост от размера.  
 
х1 позиция делителен шев подгъв 
от предна среда в %  
 _xxxxx_x = 45.000  
 ____38_0 = 45.000 
 ____40_0 = 45.000 
 ____44_0 = 40.000 
 ____46_0 = 40.000 
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