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Увеличаването и намаляването на екранното 
изображение е обекта на първата част на тази 
глава, веднага последвано от помощните 
функции на Графис. След това ще ви научим 
как да извеждате конструираните кройки към 
принтер или плотер. Последният раздел в тази 
глава се занимава с извеждането на детайли. 

Моля, внимателно разгледайте и изпълнете 
упражненията към тази глава. След 
завършването на тази глава вие ще можете да 
градирате и отпечатате основните блокове, 
съдържащи се в Графис, както и да свързвате 
кройки. 
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3.1 Промяна на изображението на дисплея 
Преглед 
Кройките могат да бъдат изобразявани на екрана в 
мащаб от приблизително 100:1 до 1:100. Тази 
настройка е безкрайно гъвкава и позволява както 
въвеждането на произволна стойност за мащаб, 
така и използването на предварително 
определени стойности. Функционалните клавиши 
F2, F3, F4 и F6 се използват за настройване на 
екрана. Те имат следните функции: 
 Функция 
F2 Увеличава/намалява изображението 

на екрана 
F3 Мести/ротира частите една срещу 

друга 
F4 Обновява изображението на екрана 
F6 Центрира съдържанието на екрана 
Конструкцията не се повлиява от промените 
в начина й на изобразяване. Тоест, всички 
промени, направени тук са чисто визуални и 
не се отразяват на конструкцията 
Местене/Увеличаване 
Кройките могат да бъдат увеличавани/намалявани 
на стъпки или премествани на екрана с функцията 
„Премести/Мащабирай” от основното меню 
„Редактирай”. След избирането на тази функция 

се появява следния показалец на мишка , 
която има тези функционалности: 
Увеличаване – натискате  ляв бутон на 
мишката 
Намаляване – натискате  десен бутон на 
мишката 
Местене – задържате левият  клавиш на 
мишката натиснат  
Увеличаването и намаляването става с 
увеличителна лупа в центъра на екрана. Само 
кликвате в областта, която искате да се 
увеличи/намали със съответния бутон на мишката. 
Местенето става със задържан бутон на мишката. 
Центриране на изображението с F6 
Натискането на F6 автоматично настройва мащаба 
на изобразяване и позицията на екрана , така че 
цялата конструкция със всичките и обекти да е 
видима на екрана. Конструкцията е центрирана на 
екран. 
Увеличение с функционален клавиш F2 
При натискане на F2 се появява малка стрелка. 
Натискате .Премествайки курсорът отгоре – 
надолу и отляво надясно и натискайки   
изображението се смалява. Когато се предвижва 
от долу нагоре и отляво надясно и се натисне  
изображението се уголемява. При движението на 
курсорът се вижда маркирането на правоъгълник 
виж фигура 3.1 
С натискането на F6 цялата конструкция отново 
става видима на екрана. 

Упражнявайте се с тези функции. Натискайте F6 
след всяка операция 
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Намаляване на изображението с F2. За да 
намалите изображението, натиснете F2, след 
което , след това оградете правоъгълник, 
движейки курсорът на мишката отгоре надолу 
и приключете отново с . 

Местене на екрана със стрелките 

Използвайте  стрелките, за да 
премествате изображението на екрана. 
Скоростта на преместване се увеличава 
колкото по дълго задържате клавиша 
натиснат. 
Намалете изображението на екрана и го 
преместете със стрелките 
 
Обновяване на изображението с F4 
С F4 се преначертава целият екран отново. 
Идентични обекти, които са разположени по 
няколко пъти един над друг и затова е добре 
да обновявате екрана периодично с F4 за да 
имате добър контрол над процеса на 
конструиране 
 

3.2 Когато имате нужда 
от помощ 
Преглед 
Постоянна помощ в 

прозореца за 
инструкции на статус 
реда – виж фигура 3-
3 
Обширна, разширена помощ от меню 

„Помощ” на Графис 
Постоянна помощ 
Постоянна помощ се предоставя в прозореца с 
инструкции, или в статус реда, където се 
обясняват следващите стъпки, които трябва 
да се направят. 
Прозорецът с инструкции се намира горе 
вдясно на работната област. Статус реда е 
долу вдясно на екрана на Графис. /фиг 3-3/ 
Изберете с  „изтриване” от основното 
меню. В статус реда веднага се изписва 
„Изберете точки за изтриване” Прочетете 
инструкциите и излезте от меню „изтриване” с 
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Функция „Помощ” в Графис 
Контекстно обвързана помощ може 
винаги да бъде извикана с 
натискане на клавиша F1 или от 
„Помощ” менюто – избор на 
„Помощ”. 
Цялото съдържание на помощта 
може да бъде достигнато от Помощ 
– Съдържание 
Навсякъде в помощните менюта, 
там където курсорът стане на ръка, 
може да се достигне до повече 
информация по темата чрез 
натискане на . Обикновено такъв 
текст, който е линк към други 
обяснения е с зелен цвят, или е на 
точки. Картините, които водят до 
други обяснения не са отбелязани 
по различен начин, затова просто 
проверете, дали върху тях курсорът 
не става на ръка. 
Упражнение 
С F1 от основното меню 
разгледайте и минете с курсорът 
през всички картинки в помощта. 
Прочетете информацията. За да 
затворите помощта, натиснете х в 
горния десен ъгъл или изберете 
File/Exit. 
За упражнение разгледайте и 
прочетете помощта за менюта 
«изтриване» , «трансформации», « 
постр. криви» 

3.3 Печат на кройки 

3.3.1 Клипборд 
Графис поддържа клипборда, за да 
може да се обменя информация с 
други Windows приложение. 
Функцията „Редактирай” – „Копирай 
(в буфер)” копира всичко видимо на 
екрана на Графис в клипборда и по 
този начин го прави достъпно за 
вмъкване в приложение като Word, 
Paint, Photoshop…. 
Упражнение 
Градирайте основен блок в 5 
размера, центрирайте изображението 
му с F6, и от Редактирай – Копирай в 
буфер го копирайте в клипборда. 
Стартирайте друго Уиндоус 
приложение  - например Paint и го 
поставете там с Paste. 
 

3.3.2 Изход към 
принтер/плотер 
Печат към печатащо устройство 
(принтер или плотер)на кройки става от 
меню Файл – Принтер/Плотер. 
Специална функция в Графис при 
печата е „съгласувай”, която мащабира 
обектите така, че да се съберат за печат 
на текущо зададеният размер на 
хартията в печатащото устройство. 
Графис също така предлага възможност 
автоматично да раздели големите 
детайли, така че да могат да се 
отпечатат в реален размер, на няколко 
отделни листа., които на по късен етап 
могат да бъдат подлепени 
Подготовка за печат на изображение 
Настройте печатащото устройство (тип 

на печатащото устройство, вид и размер 
на хартията) 
Изберете „Позиция рамка центровка” и 

натиснете F6 
Настройте следните неща: 
• портретно или пейзажно 
• печат с мащабиране 
• Активирано автоматично 

нарязване, така че да се печата 
в оригинален размер на повече 
от един лист 

• Позициониране на рамката за 
печат чрез автоматична 
центровка или с преместване с 
влачене 

Позиция на рамката с текст 
Избор на с/без рамка +/- 
Избор на с/без автоматично подаване 

+/- 
Печатане 
Избор на печат от основното меню 

(генерира файла за печат) 
Ако е необходимо – избира се печат 

на автоматично подаване на хартия 
Смяна на плотер/принтер 
Избраното устройство за печат се изобразява под надписа 
„плотер” в основното меню вдясно. Разширенията 
означават следното: 
USB – принтерът е на USB свързан 
LPT1 – принтерът е свързан на паралелен порт 
To FILE – печатът се запазва като файл 
(WIN) – използва се устройство с Уиндоус драйвер 
(DOS) – използва се устройство без инсталирани Уиндоус 
драйвери 
Повече информация по настройването на принтерите 
може да намерите в помощното меню на Графис 
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Решетка се разполага върху 
детайлите на екрана, 
показвайк как ще буде 
изведена на принтера. Всяка 
клетка съответства на един 
лист о печатащото 
устройство. Визуализирането 
на тази решетка може да се 
активира или скрие чрез > и 
< в меню  Автоматично 
разделение 
Броят на полетата във 
вертикална и хоризонтална 
посока се изобразява между 
символите  > и <  
Упражнявайте тази опция за 
автоматично разделяне, 
заедно с промяна на мащаба 
на печат, както и 
разположението на листа – 
портретно и пейзажно. 
Накрая приложете мащаб 1:1 
и натиснете F6 клавиш. 
 

Размер на страницата. 
Размерът на страницата за печат е 
изобразен в мм веднага под 
ФорматПечат в менюто вдясно. Други 
устройства за печат, както и формати 
могат да бъдат избрани от меню 
„промени” 
Рамката за печат на екрана ви 
съответства с това, което ще бъде 
изведено на принтера/плотера. Реално 
се отпечатва съдържанието на тази 
рамка. Натиснете F6 за да центрирате 
рамката за печат и изображението 
вътре в нея. 

Избор на портретно или 
пейзажно разположение. 
С натискането на Х  В може да се 
променя разположението на рамката 
за печат 

Избор на мащаб на печат 
Мащаба се въвежда под МАЩАБ 
менюто. Кройките ще бъдат 
увеличени/намалени според този 
мащаб. Скалите имат следното 
значение 
1.0 мащаб 1:1 
0.5 мащаб 1:2 
0.25 мащаб 1:4 
Нагласете мащаб 1:2 с въвеждане на 
0.5 в полето под мащаб и натиснете 
Enter. Центрирайте с F6. Забележете 
как сега рамката за печат обхваща по 
голяма част от вашият чертеж. 
Променете също така между портретно 
и пейзажно разположение за да 
видите разликата. 
Функцията „съгласувай” мащабира 
автоматично детайлите, така че да се 
поберат в рамката за печат. 
Позициониране на рамката 
за печат 
Рамката може да се мести чрез 
влачене с мишката и също така може 
да се центрира автоматично с 
функцията „центровка”. При работа 
използвайте и двата начина. 
Активиране на автоматично 
разделяне на изображението, за да 
се отпечата в пълен мащаб на повече 
листи. 
Това е особено полезна функция, ако 
разполагате с малък принтер, а искате 
да отпечатате кройка в реален размер. 

Позициониране на рамката с текст 
Стандартен текст с информация може да бъде 
изобразен в края на рамката за печат, и тази опция 
е особено полезна, когато е активирано 
автоматичното разделяне – защото там се отбелязва 
поредността на листите от печата. Надписа съдържа 

 
 Име На модела, номер на детайла, и обозначение 
на номера на листа и координатите (виж фигура 3-5) 
Числата под „Позиц. Тест” определят 
разположението на тези надписи в горния, долния, 
левия или десния ъгъл на рамката. Ако е „0” 
означава, че няма да се извежда текст. Позицията и 
стойността може да се променя с натискането на < 
или > 
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Настройване на печат с/без 
рамка 
С натискане на +/- рамка се определя дали 
отпечатваното изображение да бъде с рамка 
или без.  
+ рамка – ще бъде изведена рамка при 
печата 
- рамка – ще се отпечатва без рамка 
При използване на автоматично разделяне + 
рамка трябва да бъде избрано.Настройката 
за авто-подаване важи само за плотери с 
автоматично подаване на хартия. 
Отпечатване на изображение. 
Натиснете печат за да изпратите 
информацията за отпечатване към изходното 
печатащо устройство включено към вашия 
компютър.Естествено печатащото устройство 
трябва да бъде свързано и включено. 
Извеждане към файл. Ако е избрана опцията 
за изход към файл информацията за печат се 
съхранява в един или повече файлове/когато 
автоматичното разделяне е включено се 
създават повече от един файла/.Вие трябва 
да въведете име на файла. Ако въведете 
А:\KATRIN2.HGL то файлът за печат ще бъде 
съхранен на устройство А: под името 
KATRIN2.HGL.Съхраняването на файла за 
печат Ви дава следните възможности: 

• Файловете могат да бъдат отпечатани 
на друг различен компютър чрез 
копирането им към серийния порт на 
изходното устройство. Под MS DOS 
ако печатащото устройство е 
свързано на LPT1 става със следната 
команда:  COPY A:\ KATRIN2.HGL 
LPT1: 

• Файловете могат да бъдат отворени в 
WORD или  COREL DRAW или в друга 
WINDOWS програма за понататъшно 
обработване,ако съответния 
графичен филтър е инсталиран.За 
разлика от копирането в 
клипборда ,чрез тази опция мащаба 
остава непроменен. 

• Файловете могат да бъдат изпратени 
на друга фирма за печат чрез e-mail 
или друг носител. Това трябва да 
стане само след Взимането на 
параметрите на печатащото 
устройство на другата фирма. 

Забележка: При използване на автоматично 
разделяне в разширението на извежданите 
файлове се вмъква поредния номер на 
файла. 

 
 

Упражнения: 
1-во  Упражнение. 
Отпечатайте основният блок”GRAFIS ROCK 
20”/Графис пола 20/ в 40 размер в реален 
мащаб.на А4 принтер.Използвайте опциите  + 
рамка и текст в рамката за да имате възможност 
по-късно да съедините /подлепите/ цялата 
кройка. 
2 -ро Упражнение 
Отпечатайте следните основни блокове на А4 
хартия. 

• „Графис панталон 10” в мащаб 1:2 
• „Графис горни и раменни части 10” в 

мащаб 1:3 
• „Графис горни и раменни части 10” в 

мащаб 1:5 

3.4 Събиране 
(стопиране/съвместяване) 
Меню „събери” 
Менюто „събери” се достига от 
Допълнения – Събери. С тази 
функция кройките се събират 
в конструкционна точка или 
линия.  
Функцията 
„разположи”подрежда всички 
размери един до друг в реда в 
който те са записани в 
размерната 
таблица.Разполагането се 
занулява с пробно стартиране. 
Упътване стъпка по стъпка. 
Събиране на кройки във 
външен граничен контур. 
Изберете ъгъл на 

събиране/ляво-долу;дясно-
долу;ляво-горе;дясно-горе/ и 
посочете детайлът. 
Събиране в конструкционна 
точка или в точка от линия. 
Изберете „посочи 

Т”, ”посочи Л” или „посочи ТЛ” 
и окажете с клик  сборната 
точка в конструкцията. 
Ако е необходимо 

определете посока на 
събиране 
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Събиране на детайли в 
гранична линия. 
При използването на тази функция, тя невидимо 
изчислява правоъгълници , които обграждащат 
детайлите. Заграждащия правоъгълник също 
така наречен обкръжение на кройката за 
основния блок ”Графис панталони 10” е показан 
на фигура 3-7. Обкръжаващата кройка в 
различните размери се събира в ъгълът избран 
от менюто /виж фигура 3-6/. Опцията ляво-долу 
събира в долния ляв ъгъл на обграждащия 
детайлите четириъгълник. 

 
Първо определете ъгълът на събиране. 
Избраната опция е подчертана в червено. 
Натискането на  избира различна опция. След 
като изберете обекта в конструкцията графис ще 
събере кройките в избраният ъгъл. 

 
Фигура 3-7 
Събиране в конструкционна точка или в точка от 
линия. 
С опцията „посочи Т” Вие определяте, че 
курсурът на мишката може да избира точки от 
конструкцията, като събирателни точки. С 
„посочи Л” само линии могат да бъдат избирани, 
а с „посочи ТЛ” само линии и опорни точки. 
За повече информация виж глава 6. 
 

Първо трябва да изберете една от трите опции 
„посочи Т”, ”посочи Л” или „посочи ТЛ” след 
това трябва да изберете желаната от Вас сборна 
точка в конструкцията. Допълнително може да 
бъде определена точка за посока. Кройките 
остават свързани за точката на 
събиране/съвместяване/. Те се ротират около 
точката на събиране по такъв начин, че посоката 
от сборните точки към точките за посока са 
идентични за всички размери. 
Фигура3-8 

 
Упражнение 
Градирайте основния блок ”Графис горни и 
раменни части 10” в размери 36, 38, 40, 42, 44, 
46, 48. Съвместете кройките в обграждащи 
четириъгълници и след това в точка от бюста. 
Подравнете детайлите по линията на дясната 
клъцка на бюста. След това ги съберете в 
рамото/ъгълът на ръкавната извивка и ги 
подравнете според ръкавната извивка. 

3.5 Извличане на детайли  
Създаването на модел в Графис минава през три 
етапа. 

• Извикване и нагласяне на основен блок. 
• Развитие на чертеж с всичките 

необходими елементи на дизайна. 
Създават се производствени детайли-
такива като предница, гръб, колан на 
пола/панталон, кант и подплата. 

Частите на тези етапи на развитие на 
конструкцията са взаимно свързани, така ,че 
промените в основния блок се отразяват върху 
чертежа на кройките и от там на 
производствените кройки. Този раздел се 
занимава с извличането на детайли. По-
подробно обяснение на организацията на 
отделните детайли може да бъде намерена в 
глава 14. 
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Упътване стъпка по стъпка 
Основно меню – Отдел. Детайли 

или от Допълнения – Отделни 
части 
Създавате нови детайли чрез 

„отвори” 
Въвеждате/редактирате име на 

избраният детайл с натискането на 
„текст” или след двоен клик върху 
името на детайла 
Кликвате върху детайла, в който 

искате да вмъквате точки, линии, 
за да го активирате. Активният 
детайл е в различен цвят 
Посочвате детайлите, от които 

искате да вмъкнете точки и линии 
и премахвате всички останали 
части 
Излизате с десен клик от 

диалога „отделни детайли” 
Основно меню – „вмъкни” 
Избирате типа на обекта, който 

ще вмъквате чрез активиране на 
„точки”, „линии”, „детайли”, 
намиращи се вдясно, под „Избор 
обект за вмъкване” 
Избирате обект в неактивните 

детайли, изобразени в бяло. 
Вмъкнатият обект се появява в 
различен цвят (червен) и след 
натискането на F5 се премахва от 
детайла – донор Избирането на 
„без трансформация” вмъква 
обекта в активния детайл. Едва 
тогава, вмъкваният обект се  
появява в жълто в активния детайл и може да 
бъде променян 

Натиснете за да се върнете в основното 
меню 

Отваряне на детайли и 
именоване на детайли 
Отворете основния блок „Елек с вертикални 
шевове”, създаден от Вас в глава 2.5 и изберете 
„отделни детайли” от менюто вдясно. В левият 
прозорец ще видите списък на всички детайли в 
модела. Външният вид на диалога е показан на 
фигура 3-9. Първоначално само детайл 001 с 
временно име NN е наличен. С натискането на 
„отвори” от дясното меню може да създавате 
други детайли в този списък. Активният детайл е 
подчертан и в дясната част на екрана се вижда 
преглед на външния му вид. 
С двоен клек върху първият детайл му въведете 
име “Основен блок”. По същият начин задайте 
име на вторият детайл “Развитие на модела”. За 
да зададете име и на останалите детайли, 
използвайте функцията „текст” от менюто 
вдясно. Първо избирате детайл 003 и след това 
натискате „текст”. Задайте им същите имена 
както на фигура 3-9. След натискането на Enter 
се отваря автоматично прозореца за 
наименуване на следващата част в списъка. 
Въвеждането на име може да се прекъсне с 
натискането на ESC. Детайли могат да бъдат 
изтривани или премахвани от този списък чрез 
„изтрий” и „премахни от списъка”. С изтриване 
се изтриват всички записани стъпки по 
конструирането на детайла, а премахни означава 
само премахването на детайла от този списък 
Списъкът с детайли дава и друга важна 
информация. Символът * пред номера на 
детайла означава, че този детайл е детайл 
донор, майка. Детайлите майки имат наследници 
– детайли, които приемат промените, направени 
на детайла майка. Повече информация ще 
намерите в грава 14 
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„Х” в колоната в колоната „видима” показва, че 
съответната част е видима. Може да променяте 
тази стойност с директно кликване върху нея. 
Активният (подчертаният) детайл е винаги 
видим. Може да направите всички части 
невидими с натискането на „скрий всичко” и да 
ги направите отново видими с избирането на 
„извикай всичко”. Премахнатите детайли не са 
видими, но не са и изтрити. 
Излиза се от менюто „отделни детайли” с десен 
клик на мишката. След това избраният детайл 
е наличен за редакция. Ако избраният детайл е 
детайл майка, програмата предупреждава, че 
промените направени на него, ще се отразят и 
на други детайли. 
 
По време на конструиране активната част 
винаги е изобразена в жълто. В основното 
меню всяка част може да бъде активирана чрез 
клик върху нея. Не е нужно да се преминава 
през „отделни детайли” за да се селектира 
детайл (активира) 
Сега изберете детайл 003 “Front” , поставете 
„х” на детайл 001 “Basic block” за да е видим и 

излезте от „отделни детайли” с десен клик . 
Намирате се отново в основното меню. 
Основния блок е видим, но изчертан с бяло. 

 
Вмъкване/извлича
не на 
допълнителни 
обекти от други 
детайли 
Следните важни правила са в 
сила при вмъкване на обекти 

1. Детайлът, в който ще 
се вмъкват  

2. обекти трябва да бъде 
активен 

3. Детайлът, ат който ще 
се извличат обекти 
трябва да бъде видим 
на екрана, но 
неактивен 

4. Обекти могат да бъдат 
вмъквани само от 
детайли с по малък 
номер в детайли с по 
голям номер 

 
Отворете меню „вмъкни” от основното меню 
вдясно. Изберете типа на обекта (в случая 
линия), който ще вмъквате. Сега изберете 
линиите, които са необходими за завършването 
на предната кройка. (Фигура 3-10). Избраната 

линия се появява в розов цвят и се 
позиционира странично от частта донор след 
натискането на F5 
Клавишът F5 подрежда всички видими 
части на модела в правоъгълник. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Фигура3-10 
 След това променете типа на обекта в „точки” 
чрез кликването върху „точки” и вмъкнете 
също така точки на бюста и всички останали 
нужни точки. Избраните обекти се вмъкват 
след натискането на „без трансформация” в 
секцията „Обект Трансформация и постави”. 
Излезте от „вмъкни” менюто с  
Продължете по същия начин с детайли 003, 004, 
005 и 006 (виж фигура 3-11) Активирайте 
следващият детайл в списъка с детайли. 
Направете предницата на 003 невидима, 
запазете детайл 001 видим и така нататък 
В основното меню следните правила важат 
винаги: 
* кликване върху неактивен детайл  активира 
детайла 
* „влачене” на неактивен детайл  премества 
детайла в паметта на заден план. 
Фигура 3-11 
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3.6 Местене, ротиране и 
създаване на огледален образ на 
детайли 
С помощта на функциите 
от меню „Мести/върти” 
детайлите могат да се 
местят, ротират и да им се 
правят огледални образи. 
Менюто се извиква с F3. 
Детайлът, който ще бъде 
местен трябва да се 
избере с клик върху него. 
Курсор за местене под 
формата на кръг с кръст в 
него, предоставящ 
следните възможности 

Местене 
Кликнете в кръга и 
преместете детайла с 
натиснат ляв бутон на 
мишката 

Ротиране 
Кликнете извън и 
ротирайте с натиснат ляв 
бутон 

Огледален образ 
Кликнете върху оста, 
спрямо която искате 
огледален образ 
Допълнителни функции 
Следните допълнителни 
функции са също така 
налични: 
Мащаб 
Настройте мащаба на изобразяване чрез 
избиране (клик) 
1:0.2 за 5 кратно увеличение 
1:1 за оригинален размер 
1:3 за мащаб 1/3 
1:5 за мащаб 1/5 
1:10 за мащаб 1/10 
Реда „Равно:” показва моментното състояние 
на мащаба. 
Полезен съвет: Клавишите F2, F4, F6 са все 
така активни и могат да се използват 

Ъгъл 
Ротирате в градуси. Избирате „+” или „-„ до 
избраният от вас ъгъл на въртене. Реда с 
„равно” показва моментният ъгъл на 
завъртане на конструкцията 
 
Нула – връща ротацията в начално 
положение 
 
Постави в Т – Детайлът се премества с 
„влачене” на курсорът до избраната от вас 
точка. Местенето се прекъсва с . 
Преместването на курсорът върху детайлът за 
местене е възможно само след . 
Клавишът F8 превключва между 
детайлите в оригиналното им 
разположение  (при конструирането) и 
вида на детайлите след местене/въртене 
с F3 или разположени с F5 
 
Упражнение: 
Поместете детайли 
004 и 005  от 
упражнението в 
глава 3.5 заедно и 
при ръкавната 
извивка и 
страничният шев, и 
завъртете единият 
детайл, така че да 
напаснете 
продължението на 
ръкавната извивка 
(фигура 3-13) 
Местете, въртете и 
правете огледални 
образи и на 
останалите 
детайли. Излезте от 
менюто за 
местене/въртене с 

 
Натиснете F8 за да видите детайлите в 
първоначалните си оригинални позиции. 
Върнете ги пак в новото положение отново с 
F8. 
С F5 можете да оградите детайлите в 
правоъгълник. Сега натиснете отново F8. 
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3.7 Упражнение 
1во упражнение 

 
Градирайте основния блок „Графис Панталон 
10” в размери о 38 до 46 и съвместете 
кройките в четала отпред. Отпечатайте 
показаната горе картина в пълен размер на 
А4 принтер 

2ро упражнение 
Градирайте 
основния блок 
„Графис риза 20” в 
размери от 38 до 46 
и съвместете в точка 
от ханша в предния 
край. Отпечатайте 
на А4 принтер в 
намален размер 
(виж картината 
вдясно) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3-то упражнение 
Градирайте основния блок „Графис Елек 20” в 
размери от 38 до 46 и ги съвместете в 
страничния шев/края на ръкавната извивка. 
Отпечатайте картината в мащаб 1:4 на А4 
хартия 
 

 
Основният блок „Графис Елек 20” е 
подготвен за завършване на размерна 
конструкция. Само вертикалните 
размери се вземат от размерните схеми. 
Хоризонталните размери се нагласят 
интерактивно според завършената 
размерна таблица. По нататъчна 
информация за свързаните с 
оразмеряване настройки на 
интерактивните конструкции може да 
бъде намерена в глава 13 
 

 


