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В Графис основните кройки се разработват в 
основен размер. Всички конструктивни и 
модификационни стъпки по време на 
разработката се записват като „Протокол”. 
Този протокол може да се извика и приложи 
автоматично върху останалите размери, което 
създава кройките за тях. 
Създаването и редактирането на размерните 
таблици е обект на първата част на тази глава. 
Втората част се занимава с извикване на 
основните блокове. Автоматичното създаване  

 
на кройки в различни размери (така 
нареченото Градиране) е обект на третата част 
на тази глава. В последващите глави Вие ще 
научите възможностите за модифициране в 
Графис. 
Моля, използвайте приложение упражнения в 
края на тази глава, за да съберете и 
затвърдите необходимите знания. Ако следвате 
инструкциите в тази глава на екрана ви ще се 
изобрази градираната основна конструкция, 
показана на тази картина 
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2.1 Работа с размерни 
схеми 
Принципи на конструиране и създаване на мерки 
Графис се ръководи от правилата за 
конструиране на облекла, изучавани в 
училищата, само че приложени в компютърен 
вид. Кройките се създават на три етапа. 
Първи етап: В началото на конструирането на 
кройки се вземат мерките. Тези мерки включват 
измервания на тялото на човека, за когото ще 
бъде облеклото, които са или измерени директно 
на човека или са взети от съществуващи 
размерни схеми /стандартен размер/ 
Втори етап: Скицира се /рисува се/ основен 
блок на базата на тези размери, като се прилага 
съвкупност от конструктивни правила, 
включващи нагласяне на разположението, 
лекота и различни технологични аспекти. 

Трети етап: Производствени детайли се 
създават от основните блокове  
Именно поради това при конструиране не се 
изискват градиращи инкременти /градация чрез 
градиращи точки и стъпки/ 

Размерни схеми в Графис 
Размерните схеми могат да бъдат генерирани 
както и за стандартни, така и за индивидуални 
размери. Те могат да бъдат достигнати и 
използвани по всяко време. Размерната схема е 
валидна само за една система на конструиране 
(например размерна таблица за мъже, за жени, 
за деца …). Също така в Графис е възможно 
създаването на собствена /индивидуална/ 
размерна система. Това е особено полезно при 
използването на Графис в индустрията. Избора 
на система за конструиране се прави веднага 
след стартиране на Графис (виж параграф 1.2) 

Картина 2-1 
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В Графис се прави разлика между стандартна 
размерна схема и индивидуална 
размерна схема. Стандартната размерна 
схема съдържа стойностите на размерите 
(мерките) за стандартните размери. Тези 
стойности не могат да бъдат променяни, те са 
зададени като стандартни размери. 
Индивидуалните размерни схеми съдържат 
взети (снети) мерки или специфични за 
фирмата мерки, които могат във всеки един 
момент да бъдат променяни. Също така 
имената на тези размерни схеми могат да 
бъдат променяни по всяко време. За 
стандартните размерни таблици името е 
зададено, докато за индивидуалните Вие може 
да изберете и зададете име. 
 
Отварянето и работа с размерните схеми става 
от (виж фигура 2-1) меню Допълнения – 
Обработка на таблицата с размери 
 

Генериране на стандартна размерна 
схема 
Упътване стъпка по стъпка 
Допълнения – Обработка на таблица с 

размери 
От опции “Стандартни размерни 

таблици/индивидуални размерни таблици” 
изберете “Стандартни размерни таблици” 
Изберете вида на нужната фигура (за 

размерите) 
Въведете нужния ви размер в диалоговия 

прозорец “Име на размера”; Въвеждането на 
половинки размери е позволено също 
 
Половинки размери могат да бъдат генерирани 
– например 39 размер или 38.7. Графис 
изчислява стойностите за тези размери чрез 
интерполация. Когато въвеждате половин 
размер, използвайте точка (.) като десетичен 
символ. 
 
Списъкът с размерните схеми е подреден по 
азбучен ред или по дата на създаване, в 
намаляващ или нарастващ ред (вие може да 
изберете начина на подреждане). За да 
промените подреждането трябва да изберете с 
мишката “Име” или “Дата” 
 
В списъка с наличните стандартни размерни 
схеми (фигура 2-1), името ____36_0 определя 
размерната таблица за 36-ти размер, ____38_5, 
за полуразмера 38,5. В системата за 
конструиране Basis_D, префиксът 0 означава, 
че размерът е за фигура с тесен ханш, 

префикса 5 показва, че фигурата е с широк 
ханш 

Разглеждане на размерни схеми 
Упътване стъпка по стъпка 
Допълнения – Обработка на таблица с 

размери 
Двоен клик  върху размерната схема, 

която желаете да разгледате или избирате 
размерната таблица и след това натискате 
“Отвори” 
 
След двойният клик  върху избраната 
размерна схема от списъка с наличните 
размерни таблици (на фигура 2-1) например 
____36_0 се изобразява размерната таблица за 
стандартния размер 36. Разгледайте таблицата 
и сравнете стойностите с показаното на фигура 
2-2. За да прекратите разглеждането на 
размерната таблица изберете “затвори” 
 

Генериране на индивидуални размерни 
схема 
Упътване стъпка по стъпка 
Допълнения – Обработка на таблица с 

размери 
Изберете “Индивидуални таблица с размери” 

от опциите “Стандартни размерни 
таблици/индивидуални размерни таблици” 
Изберете вида на фигурата на човека и най 

добре пасващият стандартен размер на 
фигурата 
Въведете име на индивидуалната размерна 

таблица  (в прозореца “Име”) – например 
името на човека, за когото е размерната 
таблица 
Редактирайте стойностите на 

индивидуалната размерна таблица, като 
въвеждате стойностите измерени на човека за 
съответните мерки в таблицата. 
 
Изберете “Индивидуални размерни таблици” в 
прозореца за размерните таблици. Изберете 
типа на фигурата и въведете номерът на 
стандартния размер, най много доближаващ се 
до размера на човека, за когото ще е 
индивидуалната размерна таблица. Графис 
създава размерна таблица, съдържаща всички 
основни стойности на мерките за избрания то 
вас размер, за да се спести време за 
разработване и да позволи контролиране на 
процеса по разработване на индивидуалната 
размерна таблица. 
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Въвеждате името на индивидуалната размерна 
таблица в полета “Име” на диалоговият 
прозорец. Името може да е максимално от 8 
символа. Добра практика е тук като име да се 
въвежда например клиентския номер на човека, 
за когото се генерира таблицата. Така 
предварителната индивидуална размерна 
таблица е генерирана. Следва да се снемат 
мерките на човека. 
 

Промяна на индивидуалните размерни 
схеми 
Упътване стъпка по стъпка 

 Допълнения – Редактиране на размерни 
таблици 
Двоен клик  върху размерната таблица, 

която трябва да бъде променена 
Двоен клик  върху стойността от 

размерната таблица, която желаете да 
промените /или я избирате и избирате 
“редактирай”/ 
Въвеждате новата стойност 
Решавате дали да съхраните или да не 

съхраните промените в размерната таблица 
 
Стойности могат да бъдат добавяни и 
променяни по всяко време в индивидуалните 
размерни схеми. Двоен клик  върху 
размерната схема за променяне в списъка с 
размерни таблици (фигура 2-1) ще изобрази 

показаната на фигура 2-2 диаграма. В 
антетката се показва датата на създаване на 
размерната схема, името й, както и 
стандартният размер, послужил като основа за 
този индивидуален размер. 
 
За да се промени стойност на измерване на 
тялото, трябва да се избере с двоен клик  
желаната за промяна стойност и да се въведе 
новата. Забележка – стойностите се 
въвеждат само в милиметри. След 
въвеждането им се появяват стойност във 
фигурни скоби []. 
 
В колоната Diff се изобразява разликата между 
текущата стойност и стойността на 
измерването за използвания като основа 
стандартен размер. Излиза се от функцията за 
въвеждане със “затвори”. След това трябва да 
решите дали да съхраните новите стойности за 
размерната таблица. С ляв клавиш  на 
мишката се връщате в основното меню на 
Графис 
 
Направените промени в размерната схема се 
прилагат върху кройките само след 
преизчисляването им. Това става с избиране на 
функцията “проб. Старт” от основното меню 
или с “градиране” 
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Фигура 2-2 
 

Отпечатване на размерната схема 
Упътване стъпка по стъпка 
Изберете размерната таблица 
Изберете “Печат” 

За да се отпечата стандартна размерна 
таблица, изберете размерната таблица и 
натиснете “Печат” (фигура 2-1) 
 

Изтриване на размерна схема 
Упътване стъпка по стъпка 
Изберете размерна таблица за изтриване 
Натиснете “изтрий” 

 
За да изтриете размерна таблица, тя трябва да 
се избере и след това да се избере бутона 
“изтриване” Ние препоръчваме изтриването на 
всички вече не необходими размерни таблици 
о списъка. 
 

Импорт/Експорт на размерни таблици 
Упътване стъпка по стъпка 

Допълнения – Експорт/Импорт на размерни 
таблици 
В левият прозорец: изберете устройство и 

колекция, откъдето ще се импортира размерна 
таблица (източника) 
От десния прозорец: изберете устройство и 

колекция, в която ще се премести размерната 
таблица (дестинация) 
В левия прозорец избирате размерните 

таблици, които ще се копират 
 Натискате “копирай” 

 

Упражнения 
Създайте следните размерни таблици: 
• нормални 34, 36, 38, 42, 44 и 46 
• къси и дълги 38(в Графис: ____19_0 и 

____76_0) 
• с тесни  и с широки бедра 38 (В 

Графис:___038_0 и ____76_0) 
• широки бедра, дълги 38( в 

Графис:___576_0) 
• тесни бедра, къс 38 (в Графис: ____019_0) 
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Забележка: предшестващите цифри не трябва 
да бъдат въвеждани – Графис автоматично ги 
допълва. За широк ханш, висока фигура 38, 
изберете “широк ханш (76-90) и въведете 76 
като име на размера. 
 
Създайте индивидуални размерни таблици за 
Г-ж Бербер. Госпожа Бербер има нормална 
фигура и стандартен размер 40-42. Променете 
следните мерки за фигурата на госпожа Бербер  
• Бюст 925 мм 
• Ханш 960 мм 
• Талия 710 мм 
Създайте индивидуални размерни таблици за г-
жа Майер и г-жа Шулц. И променете техните 
мерки /бюст, бедра, талии) 
 
Изтрийте размерните таблици за г.жа Майер и 
г-жа Шулц. 
 
Създайте ваша собствена размерна таблица и я 
съхранете като я експортирате на диск чрез 
Допълнения – Експорт/Импорт на размерни 
таблици 
 

2.2 Основни блокове и 
размерни таблици 
Извикване на размерна таблица 

Извикването на размерна таблица става от 
Допълнения- Таблица с размери за 
градиране. Отворете Таблицата с размери 
за градиране и прочетете обясненията на 
фигура 2-3 
 
Съдържание на таблицата с размери за 
градация (размерна таблица) 
Към всеки модел се съхранява и размерна 
таблица. Позиция 01 в таблицата показва 
размерната схема на създаваната кройка 
(основния размер) В дамска система за 
конструиране на пуловери 40 размер се 
въвежда автоматично. Потребителя може да 
въведе различна размерна схема като основен 
размер (може това да е и индивидуална 
размерна схема) по всяко време. Останалите 
позиции могат да съдържат всички генерирани 
размерни схеми – например стандартна 38, 
половинки 41.4, дълги/къси, тесен/широк ханш, 
дефинирани като стандартни или 
индивидуални размерни схеми. 
Разработването на кройки се основава на 
размерите. Градиране означава автоматичното 
прилагане на протокола на конструиране на 
активните размерни схеми, съдържащи се в 
размерната таблица на модела. Автоматичното 
повторно конструиране е възможно, защото 
Графис записва всички стъпки в процеса на 
конструиране и ги прилага за останалите 
размерни схеми. 

 
Фигура 2-3 
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Въвеждане и корекция/промяна на 
размерна таблица 
За да въведете размерна схема, изберете 
размерната схема в прозореца за схеми. В 
дясно на размерната таблица имате списък 
от всички налични размерни схеми. От таб 
изберете размерната схема, която искате да 
добавите в тази размерна таблица. Цветен 
правоъгълник показва избраната размерна 
схема. С двоен клик  избраната размерна 
схема се добавя в размерната таблица , 
Автоматично се маркира следващата 
размерна схема (намиращата се под току 
що въведената), което дава възможност да 
се въвеждат размерни схеми без да е нужно 

прекъсване на процеса. С десен клик  на 
мишката излизате от менюто. 
 
Ако необходимата Ви размерна схема не е 
изобразена в списъка с размерни схеми, 

прекъснете въвеждането с десен клавиш  
на мишката и “затвори” и се върнете на 
“Създаване на размерни таблици схеми”, 
описано в глава 2.1 
 
За да изтриете размерна схема от 
таблицата с размери за модела, изберете 
схемата с ляв клавиш на мишката и веднага 
след това с десен. По този начин схемата се 
премахва от размерната таблица, но си 
съществува в списъка с налични размерни 
схеми. След като въведете нова размерна 
схема в таблицата, размерната схема и 
отново налична за градиране. 
 
Тъй като не всички размери от размерната 
таблица е необходимо да бъдат градирани 
всеки път, в Графис е въведена възможност 
за избор. Размерните схеми, които ще се 
включат в градацията са отбелязани с > (те 
са активни размери). За да променяте 
схемите от активни в неактивни и 
обратното, трябва само да натиснете над 
съответната схема левият клавиш  на 
мишката 
 
С лесна операция могат да се “прехвърлят” 
размерните схеми в размерната таблица да 
се копират в съседната позиция. Това става 
чрез местене на мишката с натиснат 
предварително ляв бутон . Това се 
отнася до символа < и размерните схеми. 
Разгледайте и разучете тези възможности с 
упражнения. 
 

Упражнения. 
В упражнението ще създадем размерната 
таблица, изобразена на фиг 2-3 
След като отворите нов модел, размерната 
таблица съдържа 40 размер като основен. 
Въведете размер 38 на втора позиция. 
Изберете втората позиция в колоната на 
размерната схема. Прозорец с всички 
размерни схеми се отваря вдясно. 
Преместете курсорът на “____38_0” и 
натиснете левия клавиш  на мишката. 
Размерната схема се появява като втора 
позиция в размерната таблица. С десен 

клавиш  на мишката може да прекъснете 
процеса. Натиснете повторно ляв бутон  
на мишката над току що въведената втора 
позиция и направете размер 38 активен за 
градация. Активирането се потвърждава с 
“>”.  
Превключете между активен и неактивен за 
градация размер за размер 38 отново с клик. 
Сега въведете и останалите изобразени 
размерни схеми, по току що научения начин. 
На позиция 05 въведете индивидуалната 
размерна таблица, създадена от вас в 2.1 
 
Изтрийте размерната схема на позиция 03 с 
натискането на ляв и десен бутон на 
мишката последователно. 
 

2.3 Градиране 
Градирането в Графис 
В Графис градирането  
се осъществява  
като автоматично конструиране по подобен 
начин. Всички стъпки в процеса на 
конструиране на основния размер се 
прилагат спрямо всички размери от 
размерните схеми, определени за градация. 
При конструирането трябва да се има 
предвид тази особеност. Тя прави работата 
с Графис не по трудна, а много по 
елегантна и интересна. 
Стартиране на Градация 
 
Градирането се 
стартира от 
Основното меню –
размножение 
 
Само размерните схеми, които са въведени 
в таблицата с размери за градация и 
активирани ще бъдат градирани 
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Създайте размерна таблица като тази на 
фигура 2-3 и извикайте Графис-Бодис 10. 
Стартирайте градация. Конструкцията на 
Бодито се появява в размери от 38 до 46, 
както и индивидуалните размери, които вие 
сте дефинирали 
 
Основният размер винаги се изобразява в 
жълто! 
 
Въведете друга размерна схема в 
размерната таблица и деактивирайте 
размерна схема, която току що сте 
градирали. Стартирайте отново градиране. 
Екрана ви ще изобрази същото + ново 
добавения размер. Промяната в размерната 
таблица води до градиране на ново 
добавените размери, а деактивирането не 
води до премахването на изображението на 
градирания деактивиран размер.  За да 
обновите екрана трябва да се избере “проб. 
Стартиране” или друга функция от 
основното меню.  
 

Упражнения. 
 
Активирайте всички размерни схеми в 
размерната таблица и след това градирайте.  
Активирайте само основния размер и 
вашата индивидуална размерна схема и 
градирайте отново. Изберете “проб. Старт” 
и стартирайте градиране отново. На екрана 
ще се визуализира основния размер и 
вашият индивидуален размер, градирани 
Стартирайте и други основни блокове и ги 
градирайте.Откажете градираните основни 
блокове,чрез натискането на “N*връщане” в 
основното меню.Сменете и размерната 
таблица също. 
Забележка:Препоръчително е да стартирате 
“градиране” от време на време в процеса на 
конструиране,за тестване. При това някои 
от крайните размерни схеми /например 36 и 
54 размер/трябва да бъдат активирани.Това 
Ви позволява да проверите конструктивните 
стъпки в процеса на разработка и 
предотвратява нуждата при грешка да се 
завърнете на по-ранен етап от 
конструирането. 

2.4 Настройване на 
интерактивни 
конструкции 
Упътване стъпка по стъпка 

Извикайте конструкцията/виж раздел 1.3/ 
Активирайте конструкцията с двойно 

кликване на мишката или от преглед с 
клавиша F 12 и OK 

Задайте опции на конструкцията  върху 
отворения модел, които искате да 
променяте. 

 Активирайте изтеглените обекти и 
настройте конструкцията;използвайте 
“Стъпка/растер”/променяте с избрана от Вас 
стъпка/ и също така”сравнение”/запазва се 
базовия модел за сравнение. 
Активиране на конструкцията. Всички 
конструкции, които са заредени в модела 
могат да бъдат активирани по един от 
следните начините: 
• Двойно кликване върху съответната 

конструкция или  
• F12 в списъка с интерактивните 

конструкции/фиг.2-4/ 

 
Фиг2-4 
Списъкът с интерактивни 
конструкции/фиг 2-4/ 
съдържа всичките 
конструкции извикани в 
модела и номерата на 
детайлите под които те са 
извикани. Те са подредени 
според номера на детайла. 
Прозорецът в дясно 
съдържа общ вид на 
избраната конструкция. 
Конструкция се активира с 
двойно кликване или с 
избирането й и натискането 
но OK. 
Настройване на опции. 
След активирането на 
конструкция в дясно се 
появява следното меню 
За всяка конструкция има 
по-голям или по-малък 
брой опции за настройване. 
Списъкът от опции/фиг2-5/ 
се отваря при включването 
на + настройки +опции в 
дясното меню.Можете да  
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променяте размера на прозореца по Ваше 
желание. Скрол бар се появява в края на 
прозореца, ако не всички опции са видими. 
Активната опция е оцветена в различен 
цвят/фиг.2-5долу в дясно/.Използвайте 
стрелките Може да сменяте избраната 
опция чрез  
стрелките или чрез мишката.Промяната на 
опция се прилага незабавно върху 
конструкциите в модела. Ние Ви 
препоръчваме работата с намален прозорец 
на опциите за да може да следите промените 
в конструкцията. 
Упражнения 
Отворете нов модел и извикайте основния 
блок Графис-риза 20 в част 001. Активирайте 
конструкцията. Настройте следните 
параметри/фиг. 2-5/ 

 
ФИГУРА 2-5 
* Очертай еднаквите странични шевове. 
* Напасване на талията към страничните 
шевове: “Да” 
* Свързване на посоката на подгъва със 
страничен шев 
Области за дърпане (теглене) 
Всяка конструкция има една или повече 
области на промяна. Областите за промяна 
се избират чрез контекстно меню, което се 
отваря с десен клавиш на мишката. 
Областите на промяна са въведени в 
Графис за да се осигури много по добър и 
лесен контрол над процеса по 
конструиране, така че да не се налага 
преместването на прекалено голям брой 
точки. След активиране на интерактивна 
конструкция, първата област за промяна е 
активна. Тя е отбелязана с отметка в 
контекстното меню (виж фигура 2-6) 

 

Точки за местене 
В областта на променяне има червени 
точки . Чрез тези така наречени “точки за 
дърпане” конструкцията се променя 
интерактивно. Близо до тези точки символ 
до курсорът показва как преместването на 
тази точка ще промени конструкцията. 
Следните символи могат да се появят 
 

 Точката се премества … 
 свободно 
 В посока х само 
 В посока у само 

 Свободно, симетрично 
 Само в посока х, 
симетрично 

 Само в посока у, 
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 линия 
 
Точка се активира с клик  върху нея. 
Точка, допълнително маркирана с зелен 
правоъгълник е активната точка за 
преместване в момента. 
 

 
Прозорец със стойности (фиг 2-7) показва 
стойностите на активните. Само една или 
две зависими стойности могат да 
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съществуват за всяка точка на преместване. 
По две стойности имат само точките, в 
които курсорът може за се мести и в посока 
х и в посока у. 
 
Преместване (влачене) на точка 
Всяка точка на преместване може да бъде 
променяна по следните два начина: 
• интерактивно, чрез избиране на 

точката и “преместването й с мишката 
в желана от нас посока 

• чрез директно въвеждане в екрана със 
стойности на новите стойности на х и у 
за избраната точка 

 
При интерактивно “влачене” на точката 
стъпка/растерът/ може да бъде включен 
или изключен 
. Изберете един от размерите 00 01 05 10 
25 в дясното меню. Активната  в момента 
стъпка/растер/ е отбелязан с * пред 
числото. В зависимост от избраната 
стойност на стъпката/растера/ и 
поведението на точката е различно. За да 
се изключи стъпката/растера/ му задавате 
стойността  стъпка *00 
С избиране на  + стойности (след избор на 
тази функция в дясното меню) стойностите 
се изобразяват до курсорът по време на 
влаченето/местенето.  
 
Включването на +сравнение за да видите 
сравнение на направеното сега с 
предишното (състоянието преди последния 
клик) състояние на нещата (+/- 
сравнение) или с оригинала 
 
С натискането на  или  в края на 
дисплея – може да се връщат назад или 
напред стъпки на промяна. 0 отговаря на 
първоначалното, оригинално разстояние 
 
Запазване/зареждане на форми 
С избора на “форма” запази – съхранява 
текущите настройки на конструкцията като 
форма. С натискането на “форма” – 
отвори/зареди – отваря списък от всички 
налични форми за конструкции. Формите се 
съхраняват с дата, час, име на компютър и 
на потребител. С двоен клик се отваря 
друга форма от списъка с форми. 
 

Упражнения 
Настройте следните неща на “Графис Пола 
20” 

• Дължината на полата на 650 мм в 
областта за промяна 

• Затворете втората свивка в областта на 
предната част 

• Затворете втората свивка в областта на 
задната част 

• Нагласете страничния шев на 0мм в 
областта на подгъва 

 
Съхранете така настроената форма и 
модела като „Права пола”. Това ще бъде 
база за упражненията в следващите глави 
Градирайте конструкцията в размери от 38 
до 46. Резултата се вижда на фигура 2-8 

 
Фигура 2-8 

2.5 Упражнения 
Упражнение 1 
Градирайте основния блок “Графис Пола 
20” в размери 38, 40, 42, 44 и 46 
Фигура 2-9 

 
Ето така трябва да изглежда резултата. 
Упражнение 2 
Градирайте основния блок “Графис Пола 
10”  в размери 38, 40, 42, 44 и 46. Резултата 
трябва да изглежда като показаният на 
фигура 2-10 
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Фигура 2-10 
 
Упражнение3 
Градирайте основния блок “Графис 
Парталон 10”  в размери 38, 40, 42, 44 и 46. 
Резултата трябва да изглежда като 
показаният на фигура 2-11 

 
Фигура 2-11 
Упражнение 4 
Градирайте основния блок “Графис основа 
раменни части и гръб 10”  в размери 38, 40, 
42, 44 и 46. Резултата трябва да изглежда 
като показаният на фигура 2-12 

 
Упражнение 5 
Отворете нов модел и извикайте основен 
блок “ Графис основа раменни части и гръб 
10” в детайл 001 и го активирайте. 
Променете следните опции 

• Задна среда извита 
• Прав страничен шев 
• Свивка за бюст в страничен шев 
• Свържи посоката на подгъва със 

страничния шев 
• 4 сегмента 
 
Настройте следните характеристики в 
„Толеранси на хоризонталните и 
вертикалните области” 
• Прибавки на бюст: 100мм 
• Прибавки на ханш: 100мм 
• Прибавки напреки бюста: 15мм 
• Прибавки напреки гърба: 15мм 
• Прибавки в ширината на гърба: 10мм 
 
Настройте следното в областта на 
„Гръдната свивка” 
• Охлабете ръкавната извивка с 25мм 
 
Настройте следното в областта на 
„Ръкавната извивка” 
• Затворете свивката на ръкава 
 
Настройте следното в областта на линията 
на врата 
• Увеличете вратната извивка с по 5 мм 

при рамената, среда задна част и среда 
предна част 

 
Настройте следното в областта на ръкава 
• Преместете ръкава с 10 мм напред 
Съхранете така настроената форма и 
запишете модела като „Блуза-риза”. Тя ще е 
основа на упражненията ни в следващите 
глави 
 
Упражнение 6 
Отворете нов модел и извикайте основната 
форма „Графис основа раменни части и 
гръб 10” като детайл 001 и го активирайте. 
Задайте следните опции: 

  
• Задна среда извита 
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• Позициониране на раменна свивка като 
гръдна 

• Относителното положение на 
талийната свивка спрямо гръб 

• Удължаване на талийната свивка до 
подгъва 

• Свързване на посоката на подгъва със 
страничен шев 

• Панелен шев на гърба – да 
• 8 сегмента  
 
Настройте следните характеристики в 
„Толеранси на хоризонталните и 
вертикалните области” 
• Прибавки на бюст: 60мм 
• Прибавки на талия: 55мм 
• Прибавки ханш: 60мм 
• Прибавки напреки бюста: 15мм 
• Прибавки напреки гърба: 15мм 
• Прибавки в ширината на гърба 

предница/гръб: 10мм 
 
Настройте следното в областта на 
„преместване на конструктивните линии” 
• Дължина на 750 мм 
 
Настройте следното в областта на „гръдна 
свивка” 
• Позиционирайте свивката на около 

50% от шева на ръкава 
• Охлабете ръкавната извивка с 25мм 
 
Съхранете формата и така създаденият 
модел като “Горна част 1”. По нататък ще 
бъде използван този модел. 


