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Глава 13 „Интерактивни конструкции”   
 
СЪДЪРЖАНИЕ 
 
13.1 Съставяне на интерактивни 

конструкции 
13.2 Съставяне на интерактивни 

конструкции по размери   
13.3  Зареждане и запаметяване на 

форма 
13.4  Обмерни данни на 

интерактивна конструкция 

13.5  Настройване на 
дигитализирана част с образци 
с интерактивна конструкция  

 
От Верия 9 нататък Графис се доставя 
с интерактивни конструкции. Тези 
конструкции са много гъвкави и към 
тях можем да се обърнем в много 
системи от измервателни единици.  
Съдържанието на тази глава включва 
боравенето с интерактивните 
конструкции и тяхното използуване.  
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13.1 Съставяне на интерактивни 

конструкции  
Последователност на стъпките  

 извикваме конструкцията 
(виж Раздел 1.3) 

 активираме конструкцията с 
двойно кликване или 
посредством <F12> 

 съставяме опции на 
конструкцията 

 активираме зоните на 
влачене и съставяме 
конструкцията. При това 

използуваме Растер и 
Сравняване 

 
Активиране на конструкцията 
Всички интерактивни конструкции, 
които са били заредени в модела 
могат да бъдат активирани по един от 
следните начини: 

• или посредством двойно 
кликване върху съответната 
конструкция 

• или според <F12> в списъка на 
интерактивните конструкции 
(фиг. 13-1) 

фиг. 13-1 

 
 
Списъкът на интерактивните 
конструкции (фиг. 13-1) съдържа 
всички извикани в модела 
интерактивни конструкции и номера 
на детайла, в който те са били 
извикани. Сортирането става по 
номер на детайла.  Вдясно в 
прозореца се появява маркираната 
конструкция. Дадена конструкция се 
активира посредством двойно 
кликване или посредством маркиране 
и ОК.  

 
Съставяне на опции 
След активирането на дадена 
конструкция се появява изобразеното 
горе вдясно меню.  
Към всяка конструкция има опции. 
Общото изображение на опциите 
(фиг. 13-2) се появява чрез 
превключване на +Опции в лявото 
поле на менюто. Прозорецът на 
опциите може произволно да се  
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намалява. Ако не се 
виждат всички опции, 
в периферията на 
прозореца се появява 
колонката за 
скролиране. 
Активната опция се 
откроява в рамка. При 
натискане на 
бутоните със 
стелките, на 
ролковото колелце на 
мишката или при 
промяна на 
показателя вляво от 
изображението, се 
променя активната 
опция. Посредством 
кликване се избира 
друга опция.  
Изменението на дадена 
опция веднага се 
задействува в 
намиращата се отзад 
интерактивна 
конструкция. 
Препоръчваме да се 
работи с намален 
прозорец на опциите, 
за да могат да бъдат  
проследявани измененията в 
конструкцията.  

 
 
Упражнение 
Заредете нов модел и извикайте 
основната конструкция „Графис-Горна 
част 10” в детайл 001. Активирайте. 
Съставете следните опции (виж фиг. 
13-2):  

• задна среда в гънка 
• положение свивки рамо като 

свивки при гърдите  
• положение свивки талия отзад 

относ. талия  
• дължина свивки талия до 

подгъв 
• посока подгъв свързан в 

страничен шев 
• разделяне в задна част: да 
• ръкавна извивка подразделена 

на 8 сегмента    
 
Зони на влачене  
Всяка интерактивна конструкция има 
една или няколко зони на влачене. Те 
се избират посредством менюто за 
редактиране, което се отваря след 
кликване върху десен бутон на 
мишката. Зоните на влачене бяха 
въведени за по-добра прегледност, за 
да не са изменяеми твърде много 
точки едновременно.

  
Следва фиг. 13-2. 

 
 

След активиране на дадена 
интерактивна конструкция, първата 
зона на влачене е активна. В менюто 
тя е маркирана с отметка (фиг. 13-3).  
 
Следва фиг. 13-3: 
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Опции 
Добавки напречно + надлъжно  
Преместване на линии 
Свивки гърди 
Свивки рамо  
Свивки талия  
Предна среда + задна среда  
Вратна извивка  
Рамо  

Ръкавна извивка  
Страничен шев  
Подгъв  
 
Точки на влачене  
В зоните на влачене в конструкцията 
се появяват малки червени точки.  
Това са така наречените точки на 
влачене, с които конструкцията може 
да бъде променена интерактивно. В 
близост до дадена точка на влачене, 
на курсора допълнително се 
индикира един символ, показващ как 
конструкцията се променя с тази 
точка.  
 
 
 
 
Съществуват следните символи:  

 Влачещата точка се движи ... 
 Свободно 
 Само в Х-посока 

 Само в У-посока 
 Свободно, симетрично 

 Само в Х-посока, симетрично  
 Само в У-посока, симетрично 
 Свободно, асиметрично  
 Само в  Х-посока, асиметрично 
 Само в У-посока, асиметрично  

 Кривата се променя ... 
 Свободно 
 Симетрично 
 Асиметрично 

 Ъгълът се променя ... 
 Свободно 
 Симетрично 
 Асиметрично  

 Точката се плъзга по продължение на линия. 
 
Влачещата точка се активира 
посредством кликване. Означената 
допълнително със зелен правоъгълник 

точка ( ) е активната влачеща 
точка.  
Прозорецът със стойностите (Фиг. 13-
4) съдържа стойностите за активната 
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влачеща точка, при което за всяка 
една влачеща точка може да има само 
една или две зависими от размера 
стойности. Две стойности има само 
тогава, когато точката със символ ( ) 
може да се движи свободно както в Х-
посока, така също и в У-посока.       
Следва фиг. 13-4. 

 
 
Влачене на точка 
Всяка влачеща точка може да бъде 
променена както следва: 

• интерактивно посредством 
влачене на точката или 

• директно чрез въвеждане на 
стойност в прозореца със 
стойностите. 

При интерактивното влачене на 
точката може да бъде включен и 
растера. За целта кликнете върху 
едно от числата 00 01 05 10 25 50 в 
лявото поле на менюто. Активният 
растер е обозначен с един символ *  
пред числото. Принадлежащата към 
влачещата точка стойност се променя 
при съблюдаване на включения 
растер. За деактивиране на растера 
поставете на *00.  
Със +стойности (след кликване 
върху този ред в дясното меню) при 
влаченето директно в курсора се 
появява и стойността.  
Посредством кликване върху  или 

  в края на Рубрика индикация: 
връщате последните стъпки в 
промяната или ги повтаряте. Позиция 
„0” отговаря на изходна позиция.  
 
 
 

Използуване на сравнителния 
детайл  
 
Поставянето на +Сравнение показва 
един сравнителен детайл. Това е или 
конструкцията с направените 
изменения при последното кликване 
на Поставяне (под + / - сравнение) 
или изходното състояние.  
Сравнителният детайл е отделен 
детайл, който се изтрива едва след 
излизане от менюто на влачене. Той 
може да бъде позициониран с <F3> 
или <F5>. Ако желаете например да 
проверите контура на страничен шев, 
кликнете върху Поставяне на 
сравнение и създайте копие на 
актуалното състояние. С <F3> можете 
така да преместите, завъртите или да 
прегледате сравнителния детайл, така 
че при това да можете да проверите и 
едновременно да донагласите 
контура.  
 
Запаметяване / зареждане на 
форма 
Посредством кликване върху Форма: 
запаметяване, актуалните настройки 
на конструкцията се запаметяват като 
форма. Посредством кликване върху 
Форма: зареждане, се отваря списъка 
на наличните форми на 
конструкцията. Формите се поставят 
като се посочва дата, време, име на 
компютъра и потребителя. 
Посредством двойно кликване може 
да се зареди друга форма от списъка.  
 
Упражнение 
В „Графис-Горна част 10”, чиито 
опции вече сте съставили на стр.2, в 
областта на конструиране „Добавки 
напречно и надлъжно”, добавете 
както следва: 
 - гръдна обиколка: +60 мм 
 - обиколка талия: +55 мм 
 - обиколка ханш: +60 мм 
 - ширина бюст: +10 мм  
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 - ширина гръб: +10 мм 
 - ширина рамо отпред/отзад: 
+10 мм  
Поставете в областта на конструиране 
„Преместване на линии” дължина 
тяло на 750 мм.  
Поставете в областта на конструиране 
„Свивки гърди” свивката на 50 % 
раменен шев и отпуснете 5 мм в 
ръкавната извивка.  
Запаметете настроената форма.  
Направете и други промени в 
конструкцията и ги запаметете като 
форма. Накрая заредете 
първоначално запаметената форма.  
 
13.2 Съставяне на интерактивни 

конструкции по размери  
Последователност на стъпките : 

- заемаме градиращата таблица 
минимум с размерите, които 
трябва да бъдат настроени  

- активираме конструкцията 
посредством двойно кликване 
или чрез <F12> 

- избираме областта на влачене, 
в която трябва да бъдат 
настроени точките на влачене 
по размери 

- отваряме прозорец „Опорни 
размери” като кликнем върху 
Опорни размери в дясното поле 
на менюто  

- приемаме опорните размери 
- настройваме отделни влачещи 

точки според размера или във 
всеки един отделен размер, или 
в един размер при запазване на 

регулирания скок от размер до 
размер 

При влаченето могат да бъдат 
използувани спомагателните 
средства Стифиране и Линия.  

Как функционира влаченето?  
Всяка интерактивна конструкция може 
да бъде променяна посредством 
множество Х-стойности. За разлика от 
Х-стойностите  на протокола, Х-
стойностите на интерактивната 
конструкция са „видими” посредством 
„влачещи захващачи”. Изтеглянето на 
един влачещ захващач променя една 
или две Х-стойности. Актуалната 
стойност и номера на Х-стойността 
можете да видите в прозореца на 
стойностите (фиг. 13-4).  
След всяко изменение на стойността 
конструкцията се преизчислява 
наново. Отражението му върху цялата 
конструкция става видимо веднага. 
Тъй като логиката на конструкцията, 
например при горна част, може да 
бъде многообхватна, би трябвало да 
се използуват мощни изчислителни 
устройства. В противен случай 
конструкцията ще се променя по-
скоро скокообразно. В случай, че това 
при вас е така, най-напред проверете 
дали е активен един растер. Ако не е, 
би трябвало да продължите да 
работите с изчислително устройство с 
по-висока тактова честота.  
Съставянето на интерактивна 
конструкция в зависимост от размера 
означава Х-стойностите на 
конструкцията да са нагласени в 
зависимост от размера, виж Глава 11.  

 
Фигура 13-5  
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Избор на опорни размери  
Поставете в градиращата таблица 
най-напред минимум три размера, 
които вероятно ще ви бъдат 
необходими като опорни размери. 
След това активирайте конструкцията 
с двойно кликване или с <F12> и 
нагласете зоната на влачене, в която 
са регулирани точки на влачене в 
зависимост от размера.  Кликнете 
върху Опорни размери в дясното 
поле на менюто. Отваря се прозореца 
„Опорни размери” (Фиг. 13-5).  
Вземете необходимите опорни 
размери от списъка на наличните 
стандартни таблици с обмерни данни 
и ги поставете в списъка на опорните 
размери в средата на прозореца. 

Размерите, които не са обозначени 
със знака > (на фиг. 13-5 : размер 
36) трябва да бъдат допълнени в 
градиращата таблица. В противен 
случай конструкцията не може да 
бъде съставена за този размер.  
 
Съставяне наново на базисен 
размер 
Базисният размер на интерактивната 
конструкция е размерът, който се 
съставя интерактивно, когато не е 
активиран друг опорен размер. Той 
съответствува първо на размера на 
модела на конструктивната система, 
която се намира на първо място в 
градиращата таблица при поставяне 
на нов модел.  
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Ако на първо място в градиращата 
таблица стои друг размер и ако 
размера на модела на 
конструктивната система не е 
нанесен в градиращата таблица и не 
е активиран, то при извикване на 
конструкцията като базисен размер 
се вписва първият размер в 
градиращата таблица.  
Моделен размер в системата 
Хоенщайн Дами_5 е размер 40. Ако 
вие например само за панталони 
работите с моделен размер 42, то 
тогава е целесъобразно и в 
интерактивната конструкция на 
панталони да нанесете базисен 
размер 42. Това се постига като при 
извикване на конструкцията на 
панталони се заема и е активна само 
първата позиция на градиращата 
таблица с размер 42 или след 
извикването на конструкцията 

нагласите в прозорец „Опорни 
размер” размер 42 като базисен 
размер. Тази настройка тогава важи 
за съответната интерактивна 
конструкция.  
Оставете като базисен размер на 
интерактивната конструкция 
например размер 40 и разработете 
модела с размер 42 като  моделен 
размер, тогава при влачене трябва 
винаги да нагласявате двата размера.  
Забележка: Моделният размер се 
уточнява глобално в третия ред на 
масива “grafis_s.kon” на съответната 
констурктивна система. Тази 
настройка следва да се променя само 
тогава, когато принципно работите с 
друг моделен размер. Имайте пред 
вид, че тези настройки при 
актуализиране отново се връщат в 
изходно положение.  

 
Прозорец на стойностите  

 С тази влачеща точка се настройва точно една Х-стойност 

 С тази влачеща точка се настройват точно две Х-стойности, 
например Х-и У-координати на една свободно движеща се 
точка. Видими са съответно само настройките за една Х-
стойност.  

 Намаляване / увеличаване на прозореца  
 Всички размери стават видими 
 Всички размери, с изключение на активния размер, се 

замъгляват 
 Базисен размер на конструкцията 

 Този размер е замъглен. Кликването в квадратчето пред 
размера го прави отново видим. 

 Размерът е видим. Кликването върху отметката го замъглява.  
   
  
Следва фиг. 13-6 



Глава 13 – Интерактивни конструкции  стр 9 

 9

 
Кликнете върху левия от двата 

бутона  ( ).  Появява се прозорец 
със стойностите като показания на 
фиг. 13-6. Всеки размер сега може да 
се извлачи поотделно или да се 
настрои със стойности. Използувайте 
този вариант на индикация в 
случаите, когато за влачещата точка 
не е уточнено още градирането.  
След кликване върху десния от двата 
бутона ( ), се появява прозорец 
като показания на фиг. 13-7. При 
този вариант можете да едитирате 
скоковете в градирането като 
цифрови стойности или да промените 
интерактивно предложените размери, 
при което скоковете в градирането се 
запазват. След освобождаването на 
бутона на мишката, останалите 
размери съответно се променят.  
 
Следва фиг. 13-7 

 
 
Използуване на „Поставяне 
стифиране”  
При интерактивно нагласяне на стиф 
от размери, може да се използува 
функцията Стифиране. След кликване 

върху поставяне директно под + / - 
стиф се определя точката на 
стифиране. Кликнете върху реда + / - 
, щапела се активира или 
деактивира. И в стифирано състояние 
всички влачещи точки могат да бъдат 
променяни. Разместването при 
стифиране се взема под внимание от 
Графис.  
 
Използуване на линеал (линия за 
чертане) 
Посредством превключване на 
+Линеал, той става видима. Състои 
се от две правоъгълни линии, като 
едната е много дълга, а  другата е 
значително по-къса.  
Кликването с натиснат бутон на 
мишката върху късата линия 
премества линеала, а кликването 
върху дългата линия го завърта. При 
преместването и завъртането 
линеалът автоматично се привлича 
от съседни линии и точки. Те могат 
да го поставят върху една точка и да 
го ориентират по продължение на 
линия.  
Следва фиг. 13-8.  

 
При активен линеал дадена влачеща 
точка може да се движи само по 
посока на линеала.  
На фиг. 13-8 линеалът беше поставен 
и ориентиран на върха на яката. 
Влачещата точка връх яка сега може 
да се движи само по продължение на 
линеала. На фиг. 13-8 линеалът беше 
използуван за това, да удължи върха 
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на яката с 10 мм, без да промени 
ъгъла на яката.  
Линеалът е оставен в черно и 
използуването му е целесъобразно 
само при влачене на свободно 
движещи се точки ( ). 
13.3 Зареждане и запаметяване на 

форма 
Настройките на дадена интерактивна 
конструкция се запаметяват в 
съответно принадлежащия към нея 
списък на Х-стойностите. Този списък 
е невидим за потребителите, той 
автоматично се актуализира от 
Графис. Посредством кликване върху 
Форма:запаметяване, този списък на 
Х-стойностите се запаметява заедно с 
едно обзорно изображение, записки и 
параметри (Раздел 13.4). 
Наименованието на формата се 
състои от дата, време, имената на 
компютъра и потребителя. Те се 
запаметяват в отделни XWF-масиви 
под \Grafis\Forms\Name der 
Konstruktion.  
След кликване върху 
Форма:зареждане се отваря списъка 
на наличните форми на 
конструкцията. Предлагат се всички 
форми, поставени като  XWF-масиви 
под \Grafis\Forms\Name der 
Konstruktion. Кликването върху 
дадена форма с десния бутон на 
мишката отваря меню с функциите 
Преименуване и Изтриване. 
Използувайте в частност 
Преименуване, за да систематизирате 
вашия списък с форми.  
 
Следва фигура 13-9 

. 

Форми могат да се зареждат също и в 
модели на други конструктивни 
системи.  При това вие трябва наново 
да разпределите наново опорните 
размери на формата. Ако например 
желаете да заредите форма на джоб 
от Дами 5 в система Мъже 2, можете 
да разпределите опорните размери 
наново, виж изображението на фиг. 
13-9. Тогава джобът в Мъже 2 в 
размер 48 се градира така, както 
първоначално размер 40 при Дами 5.  
Също така и параметрите, поставени 
съгл. Раздел 13.4, както и бележките 
се запаметяват във формата. Полето 
за въвеждане на бележки се отваря 
посредством кликване върху –
Бележки в дясното поле на менюто.  
 
При нови разработки най-напред 
заредете поставената в основата 
конструкция и след това една от 
вашите подготвени форми.  
 
13.4 Обмерни данни на 

интерактивна конструкция  
Последователност на стъпките: 

 кликване върху Обмерни 
данни:поставяне  

 избор на типа мярка и кликване 
върху обекти  

 настройване / въвеждане на текст, 
на дименсия и видимост в зоната на 
влачене  

 настройване на опциите за 
индикация: текст, стойност, 
оразмеряващи линии, спомагателни 
линии 

 евентуално събиране на мерки в 
свързани размери  

 евентуално поставяне на свързани 
размери 

 напускане на диалога за поставяне 
на оразмеряване посредством 
натискане на десния бутон на 
мишката  

 настройване на +Обмерни данни  
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С функцията 
Обмерни данни 
можете да 
поставите 
собствени мерки, 
които при влачене 
веднага се 
променят.  
На интерактивните 
конструкции вече 
се индикират 
много мерки. На 
практика са 
необходими обаче 
специални, 
специфични за 
дадена фирма 
мерки. Затова 
Графис предлага 
възможност за 
поставяне на 
собствени мерки, 
които по време на 
интерактивните 
изменения на 
конструкцията 
съответно също се 
променят веднага.  
 
Следва фиг.13-10 
 
 

 
 
Меню за обмерни данни на 
интерактивни конструкции  
След кликване върху Обмерни 
данни:поставяне, се отваря бутон-
менюто от фиг. 13-10. То съдържа 
следните функции:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Това е подменю точкова конструкция, което е необходимо при 
конструкцията на отделните обмерни данни 

 Активиране на обмерни данни 
 Изхвърляне на все още незавършени обмерни данни 

 
 
Видове обмерни данни:  

 
Пряко разстояние 

 
Хоризонтално разстояние 
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Вертикално разстояние  

 

Разстояние от три точки като перпердикуляр от първата точка 
към съединението между втората и третата точка 

 
Разстояние на точка до линия 

 
Дължина на линия  

 
Ъгъл от три точки  

 
Ъгъл от една посока и две точки  

 
Разстояние по продължение на линия 

Верижен размер, изтриване 

 
Поставяне на верижен размер. С тази функция могат да се 
събират оразмерявания във верижен размер.  

 
Изтриване на активни обмерни данни 

Опции за индикации: 

 Текст към обмерните данни 

 Текст видим / невидим  

 Стойност видима / невидима  
 Спомагателна линия вляво видима / невидима  
 Спомагателна линия вдясно видима / невидима  

 Линия на обмерни данни видима/ невидима  

 Посредством кликване обмерните данни стават верижен размер. 
Верижните размери се запаметяват във формата.  

 

Индикация на изммерената стойност със/без позиция след 
запетая и при нужда също 2х или 4х.  

 
В кои зони на влачене обмерните данни трябва да бъдат видими?

 
Поставяне на обмерни данни  
Различните видове обмерни данни се 
изясняват добре посредством икони. 
Цифрите показват 
последователността на кликване. 
Използувайте при кликване подменю 
точкова конструкция. То се намира 
най-отгоре в менюто. Ако сте 
поставили погрешно дадена точка, 
кликнете върху „Изхвърляне”.  
Активното оразмеряване, върху което 
оказват влияние измененията на 
опциите за индикация се открояват в 
червен правоъгълник. Активните 

обмерни данни може да бъде изтрито 
или могат да бъдат настроени 
различни опции за индикация.  
Посредством кликване при натиснат 
бутон <Ctrl> могат едновременно да 
бъдат маркирани няколко обмерни 
данни. Едва сега бутон „Верига” е 
активен. Кликването върху „Верига” 
поставя нова обмерна данна като 
сума от маркираните обмерни данни. 
Могат да бъдат настроени опции за 
индикация и за верижни обмерни 
данни.  
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Бутон „Опознавателна мярка” води до 
автоматично вписване на обмерна 
данна в бележките към 
конструкцията и при запаметяване на 
формата като таблица с обмерни 
данни също така се запаметява. Тази 
таблица се появява при зареждането 
на дадена форма в зоната за преглед. 
Бутонът „Опознавателна мярка” 
остава неактивен, когато обмерната 
данна е била свързана към обекти, 
които не принадлежат към 
интерактивната конструкция. Щом 
като например настоите един 
интерактивен джоб, можете да 
поставите обмерните данни към 
положената в основата конструкция 
на горна част. Тези обмерни данни 
тогава не могат да се оставят като 
опознавателна мярка, понеже те не 
описват формата на джоба и при 
зареждането на дадена форма биха 
се променили.  
Може да се поставят обмерни данни 
и на сравнителен детайл. Ако 
например бихте искали да извършите 
някаква промяна, при която дадена 
обмерна данна да не се променя, 
следва да процедирате както следва. 
Най-напред поставете сравнение и 
превключете на +Сравнение. 
Позиционирайте сравнителния 
детайл със <F3> и <F5>. Оразмерете 
сравнителния детайл и оригиналния 
детайл. Извършете промяната. При 
напускане на влачещото меню се 
поставя обратно оразмеряването на 
сравнителния детайл.  
Разпечатването на оразмеряването е 
възможно посредством Обработване І 
Копиране в междинното място за 
складиране.  
13.5 Регулиране на  дигитализиран 

образец с интерактивна 
конструкция  

Последователност на стъпките: 
- изваждане на дигитализирания 

образец и на интерактивната 

конструкция в различни 
детайли  

- позициониране на детайлите 
един към друг с <F3>, 
например в нулевата точка на 
интерактивната конструкция  

- активиране на интерактивната 
конструкция  

- регулиране на най-важните 
опции  

- при конструкции на предна 
част и задна част: активиране 
на заната на влачене 
Позициониране и Преместване 
на предна и задна част една 
спрямо друга. Използувайте 
при това магнитната функция. 

- Настройване на грубо на най-
важните области на влачене, 
например в зоните на горна 
част „Добавки напречно и 
надлъжно” и „Преместване на 
линии”. Започнете със 
симетрично променливите 
точки на влачене.  

- Направете фините настройки 
систематично стъпка по стъпка. 
При това запаметете добри 
междинни състояния като  
форма и преименувайте 
формата. Кликнете върху 
дясно поле на менюто върху  
респ. , за да премествате 
стъпка по стъпка напред и 
назад.  

 
Регулиране на запазена конструкция 
на горна част  
Заредете запазената конструкция на 
горна част и интерактивната 
конструкция на горната част, които 
иската да нагодите в различни 
детайли. Позиционирайте детайлите 
със <F3>, например в нулевата точка 
на интерактивната конструкция. 
Активирайте интерактивната 
конструкция и регулирайте след 
кликване върху +Опции най-важните 
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опции, например положението на 
свивки при гърди и рамо. (Фиг. 13-11) 
 
Следва фигура 13-11  

 
 
При конструкциите на предна / задна 
част активирайте зоната на влачене 
„Позициониране” и преместете 
предна и задна част една към друга 
(Фиг. 13-12). 
 
Следва фигура 13-12  

.  
 
Използувайте магнитната функция 
като превключите на +Магнит. 
Магнитната функция е действаща при 
точките на преместване, които се 
привързват на наличните линии и 
точки на оставена отзад конструкция. 
Магнитната функция не е 
целесъобразна при промени на ъгли 

и проценти. След това регулирайте 
най-важните зони на влачене. В 
конструкциите на горни части това 
първо е областта „Добавки напречно 
и надлъжно”. Регулирайте добавките 
към гръдна обиколка, обиколка талия 
и обиколка ханш. След това сменете 
на област „Преместване на линии” и 
регулирайте положението на линиите 
на гърдите, талията, ханша и 
седалището. След това сменете на 
област „Страничен шев” и преместете 
точката на дълбочина на ръкавната 
извивка. Тази влачеща точка се 
намира в задна част ъгъл ръкавна 
извивка/ страничен шев. Съответната 
точка на предна част предизвиква 
преместване на страничен шев.  
Регулирайте стъпка по стъпка както 
следва:  

• в област „Добавки напречно и 
надлъжно” вратна точка в 
предна и задна част 

• в област „Свивки гърди” 
позиция на център бюст с 
+Магнит, позиция на лява 
свивка бедро и ъгъл на 
отваряне  

• в област „Рамо” скосяване рамо 
в предна и задна част 

• в зона „Добавки напречно и 
надлъжно” добавки за ширина 
рамо в предна част и задна 
част  

... с резултат като на фиг. 13-13.  
Следва фиг. 13-13 
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В областта „Свивки рамо” се регулира 
свивка гръб (Фиг. 13-13).  Преместете 
най-напред свивка гръб с точка „1”, 
при нужда и с +Магнит, след това с 
точката „2” и след това ъгъла на 
отваряне с точка „3”. При нужда 
регулирайте скосяване рамо в 
областта „Рамо” с резултата от фиг. 
13-14.  
 
Следва фигура 13-14. 

 
За регулиране на вратната извивка 
отидете в област „Вратна извивка” и 
zoom Вратна извивка. В тази област 
могат да се регулира вратната 
извивка в дълбочина и ширина. 
Напаснете формата на вратната 
извивка като най-напред регулирате 
посоките с точки „1” и „2”, след това 
средната точка на формата „3” с 
+Магнит и едва след нея 
спомагателните точки „4” и „5”.  
 
Ако наново регулирате интерактивни 
криви, върнете най-напред точките 
на формата (точки 3 до 5 на фиг. 13-
14) на нула, като например нагласите 
растер 10 и кликнете върху тези 
точки.  След това юстирайте посоките 
в началото и края на кривата, 
поставете на растер 0, активирайте 
магнита и нагласете наново точките 
на формата 3 до 5.  
Следва фиг. 13-15.  

 
Резултатът от тези настройки е 
показан на фиг. 13-15, като трябва да 
се регулират все още страничен шев, 
свивки талия и накрая вратната 
извивка.  
 
Имайте пред вид, че след регулиране 
на размера, трябва и градирането да 
се приеме в опорните размери на 
образеца.  
Потребителите на Версия 8 и 
предишните версии на Графис могат 
да регулират по този начин 
съхранените досегашни конструкции 
и да ги оставят като форма.  
В глава 21 е обяснено как дадена 
интерактивна конструкция може да 
бъде поставена в списъка заедно с 
нова форма.   


