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 В тази глава ще се запознаете с функциите за 
променяне на линии, като: 
 

* Свързване на линии 
* Растериране, тоест разпределяне на точки 
за илици, клъцки или друго маркиране по 
дължината на линия 
* разделящи линии 
Тези важни функции трябва да се овладеят 
много добре. Затова е необходимо усилено да 
се упражняват. 
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5.1 Свързване на линии 
Менюто „свържи” 
Менюто се отваря от основното 
меню, като се избере „свържи”. 
Позволява свързване на линии, 
или съединяване на линии 
посредством криви. 
Упътване стъпка по стъпка 
- при свързване с права линия 

 Акивирайте опция 
„поотделно” или „верижно” 

 Изберете (кликнете) на 
линиите, които искате да 
бъдат свързани, спазвайки 
правилото на дясната посока 

 Коригиране (няколко 
възможни) чрез натискане на 
бутона „отмени” 

 Прекратявате свързването с „постави” 
- при свързване с крива 

 Активирате „Свързване по крива” 
 Избирате двете линии, които трябва да 

бъдат свързани, спазвайки принципът на 
дясната посока 
Свързване на линии 
Първата част от менюто служи за свързване 
на празното пространство между линии с 
помощта на права линия. Свързването на 
линии е необходима операция, когато две или 
повече линии трябва да се третират като една 
в процеса на по нататъчно конструиране. 
Първото, което се изисква от вас е да 
изберете дали ще свързвате линиите „по 
отделно” или „верижно”. При верижното 
свързване всички тангенти линии (без 
извивки) ще бъдат автоматично свързани с 
едно действие. Поне в началото Ви 
препоръчваме да използвате по лесната 
функция „по единично” 
„Отмени” – отменя свързването „по отделно” 
стъпка по стъпка. Операцията по свързване на 
линии се прекъсва само с „постави” и се 
възприема като една стъпка на конструиране 
в протокола за конструиране. 
Краят на вече свързаните линии 
(основната линия) се свързва с началото 
на избраната линия. За определяне на 
посоката се използва принципът на 
дясната посока. 
Фигура 5-1 показва свързването на две линии 
поединично или верижно. Началото и края на 
линиите се определят по принципа на дясната 
посока. За повече информация прочетете 
глави 4.3 и 4.6 
Фигура 5-2 показва свързването на две 
отделни линии с права. Тук също се следва 
десният принцип. 

 
Фигура 5-1

 
Фигура 5-2

Свързване по крива 
С втората група функции в менюто „свържи” 
две линии могат да бъдат свързани с крива. 
Тези функции могат да се използват 
разделяне на линии за резерви (подгъв), 
странични шевове или отнемането на свивки 
например. 

 
Фигура 5-3

След избирането на „свързване по крива” 
трябва да се изберат двете линии, които ще се 
свързват, по десния принцип. 
Новата,свързваща крива започва и свършва на 
кликнатите точки, по този начин се определя 
формата на кривата 
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Ако свързващата крива не отговаря на вашата 
представа и нужди, отменете я и я постройте 
отново. Формата на кривата се повлиява много 
силно от избора на начална и крайна точка. 
Формата на кривата може да се сравни със 
стоманено въже, прикрепено и настройвано в 
началната и крайната си точка. Създаването на 
криви с определена форма изисква опит и 
упражнения. 
Допълнителни функции 
С „отмени” последната конструкционна стъпка 
ще бъде върната назад. Последна стъпка може 
да бъде: 
 * свързването на две линии с крива или 
 * конструирането на линия от няколко линии 
със функциите „поединично” или „верижно” 
свързване 
Освен това могат да бъдат извикани и функции 
за измерване на разстояния, дължини и посоки. 
Тези функции са разяснени в глава 9 
Принципът на дясната посока е от 
изключително значение в Графис. Той е 
разяснен в глава 4.3 и 4.5 в подробности. 
„Индикаторът на посока” на курсорът е 
разработен, за да улеснява прилагането на 
десният принцип. Упражнявайте се с 
функциите за свързване. Кликвайте близо 
до началото на линиите, а не в началните 
им или крайни точки. Това позволява на 
„индикаторът на посоки” да работи по 
ясно. 
Упражнения. 
1во упражнение 
Отворете основния блок „Графис Елек 10”. 
Създайте паралели на ръкавните извивки и на 
рамената с 10 мм отстояние. Свържете следните 
линии (виж Фигура 5-4) 

 

- страничните шевове със „свържи 
поотделно” 

- ръкавната извивка с „верижно” 
- подгъва (резервите) с „верижно” 
- паралелите на ръкавните извивки и 

рамената със „по отделно” 
- средата на предница с резервата с 

„свързване по крива” 
Кликнете вдясно от линиите в посока на 
придвижване. Ако сте направили грешка, 
изберете „отмени” и продължете. Завършете 
свързването с „постави”. Когато свързвате 
средата на предницата с резервата, върнете се 
назад с „отмени” и повторете свързването, като 
изпробвате различни позиции на кликване. 
2ро упражнение 
Отворете основния блок „Графис пола 20” и 
създайте следните успоредни линии 

• 30 мм външно на резервата 
• 40 мм от центъра на предницата отвън 
• 100 мм от центъра от вътрешната страна 
• 200 мм от подгъва (резервата) отвътре 

Свържете средата на предницата с подгъва с 
крива, и постройте паралелна линия на 10 мм 
съответно отвън на средата и подгъва. След това 
оформете ъглите с „ъгъл” (виж Фигура 5-5) 

Фигура 5-5
3то упражнение 
Извикайте основния блок „Графис пола 20” и 
конструирайте следни успоредни линии: 

• 200 мм от подгъва от вътрешната страна 
за височина на отвора 

• 30 мм от следата навън за ширина на 
отвора 

• 20 мм от средата на гърба навън за 
скрит цип 

• 10 мм от страничния шев, среда на 
гърба и талия за шевен резерв 
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Фигура 5-6

Създайте изобразеният ъгъл и след това 
свържете средата на гърба както е показано 
на фигура 5-6 в дясно. Градирайте в различни 
размери. 
4то упражнение 
Отворете основният блок „Графис пола 20” и 
създайте следните паралелни линии. 

• 10 мм към среда предница, страничен 
шев и талия. 

• 30 мм към подгъва 
• 20 мм от шева на горната страна 

Свържете страничния шев посредством 
„свържи по крива” и затворете изобразените 
краища с „ъгли”. (Фигура 5-7) 

 
Фигура 5-7

 

5.2 Растер 
Меню „растер” 
Това меню предоставя 5 
различни начина на 
конструиране на 
последователност от точки. 
Съвкупности от точки се 
създава по дължината на 
линия (Създават се от 
линия). Функцията „линия” 
е обратната функция, която 
променя съвкупността от 
точки обратно в линия. 
Упътване стъпка по стъпка 
Създаване на съвкупност от 
точки 

 Настройте параметрите 
на нужният ви тип растер 

 Активирайте 
необходимият ви вид растер 

 Настройте +/- копирай 
 Посочвате линия 

(избирате съвкупността от 
точки) 
Създаване на линия от 
съвкупност от точки 

 Активирайте „линия” 
 Избирате +/- копирай 
 Изберете 

последователността от точки 
Растер 0 
В Графис всяко линия е многоъгълник (виж 
глава 4.3). При растер 0 всяка опорна точка се 
изобразява. При права линия това ще бъдат 
само началната и крайна точка. На фигура 5-8 е 
показан пример за линия. 
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Растер 1 
Тази функция създава 
точки през еднакво 
разстояние – една от 
друга. Броя на точките, 
които трябва да се 
създадат се въвежда в 
реда N=… (фигура 5-8). 

Изберете реда с , 
въведете броя на точките 
и натиснете ENTER. След 
това трябва да изберете с 
мишката линията, от 
която ще създавате точки 
 
Растер 2 
С растер 2 точките се създават на 
предварително зададено разстояние d=… една 
от друга в продължение на линията. Дължината 
се коригира от Графис автоматично, така че да 
имате една и съща дължина от началото до края 
(фигура 5-8). В този смисъл, стойността която 
въвеждате за d=… е само приблизителна. 
Стойността за дължината се въвежда от вас на 
ред d=…. След това трябва да изберете линията, 
от която трябва да се създадат точките. 
 
Растер3 
Растер 3 е една от функциите за илици. За тази 
функция се задава стартово отстояние S=… от 
началото на линията за първата точка, както и 
брой на точките N=… и разстояние между 
точките d=… (фигура 5-8) 
След като въведете s=…, N=…, d=…, и 
активирате растер 3, трябва да се посочи 
линията, използвайки принципът на дясната 
страна. Този принцип е обяснен в глава 4.3 и 4.5 
 
Растер 4 
Това е втората функция за илици. N=… на брой 
точки се разпределят равномерно между две 
конструктивни точки. (фигура 5-8) 
Първо трябва да се въведе броят N=…, след 
което се избира линия. За създаването на 
начална и крайна точка се появява подменюто 
за конструиране на точки, което е разяснено в 
глава 6. Моля, упражнете растер 4 след като 
изучите глава 6. 
 
Линия 
Функцията линия е обратната на функция растер 
и се използва за да създаде линия на базата на 
точки. Изберете тази функция, след това 
посочете последователност от точки, от които да 
се създаде линията. 

Допълнителни (други) функции 
С +/- копирай ключа вие решавате дали 
оригиналният обект да остане да съществува 
или не. Когато преобразувате линия в 
последователност от точки с: 
+ копирай – и линията и точките остават да 
съществуват 
- копирай – само съвкупността от точките 
остава да съществува 
С „отмени” последната конструктивна стъпка се 
връща обратно 
Функциите под „измери” са разяснени в глава 9 
и няма да се обясняват предварително 
 
Упражнения 
1во упражнение 
Отворете основният блок „Графис елек 10” 
конструирайте следното с помощта на „растер” 
функциите (Фигура 5-9) 

• Основни точки на деколтето. Включете 
+копирай, за да запазите оригиналната 
линия. 

• Общо 5 еднакво разположение точки 
извън рамото. 

• Еднакво разположени точки на 
приблизително 20 мм разстояние в 
горната част на страничния шев. Първо 
свържете горният страничен шев. 

• Общо 8 точки за копчета.  Първата точка 
да е на 20 мм от деколтето. 
Разстоянието между точките да е 
съответно по 60 мм. 

 
Фигура 5-9
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2ро упражнение 
Извикайте основния блок „Графис пола 20” или 
упражнението от глава 5.1 и конструирайте 
копчета от долу до горе в средата на 
предницата. Разположете първото копче на 20 
мм от талията. Разположете общо 6 копчета на 
разстояние от 60 мм едно от друго. 

 
Фигура 5-10

3то упражнение 
Отворете основния блок „Графис пола 20” или 
третото упражнение от глава 5.1 и 
конструирайте редица от копчета отзад в 
следата на 20 мм от подгъва. Общо 4 копчета 
на разстояние 40 мм трябва да бъдат 
разположени. 

 
Фигура 5-11

4то упражнение 
Извикайте „Графис Елек 10” и поместете двойки 
илици на средата на предницата. Общо 8 двойки 
илици трябва да бъдат създадени на разстояние 
от 60 мм между двойките. Първата двойка да се 
разположи на 20 мм от деколтето в средата на 
предната част 

Разстоянието между двете копчета в двойката да 
бъде 15 мм (фигура 5-12) 
Конструирайте чифтовете илици с двуточкови 
последователности със следните настройки: 
s = 20 mm           s = 35 mm 
N=8                     N=8 
d= 60 mm           d=60 mm 

 
Фигура 5-12

5.3 
Удължаване/скъсяване 
на линии 
Меню „удължи/скъси” 
Това меню съдържа функции 
за удължаване или 
скъсяване на линии в края 
(прави, линейно) или чрез 
промяна на формата им 
(очертано, формиращо) 
Тези функции са 
изключително важни при на 
дължина на линии, такива 
като странични шевове, 
основни шевове и шевове на 
клъцки 
Упътване стъпка по стъпка 

 Изберете вида на 
удължаване/скъсяване – 
линейно или очертано 

 Въведете стойност за 
промяната в реда удължи 
до или удължи на 

 Активирайте удължи до или удължи на 
 Изберете линията, която трябва да се 

промени (при линейно изменение трябва да се 
спазва принципът на дясната посока) 
Видове промяна на дължина  
Има две различни възможности за 
удължаване/скъсяване на линии (фиг. 5-13) 
С линейно линията се променя директно в края 
си, или по дължината на самата линия. Краят на 
линията се определя по правилото на дясната 
посока при избирането с клик. 
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При „очертано” началната и крайната точка са 
фиксирани. Линията се оформя, променя, за да  
придобие желаната 
дължина. „Очертано” не 
може да бъде приложено 
на права линия 
Удължи до и удължи с 
С удължи до  линията се 
удължава линейно или 
очертано до зададената 
дължина. Желаната 
дължина се достига с 
 абсолютна точност (фигура 5-13) 

 
Фигура 5-3 

С удължи на линията се удължава  (ако е 
въведено положително число) или скъсява (ако е 
въведено отрицателно число) линейно или 
очертано с абсолютната стойност на въведеното 
число 
Упражнения 
1во упражнение 
Отворете основния блок „Графис Елек 10” и 
конструирайте успоредна линия на 30 мм от среда 
на предница. 

 
Фигура 5-14

Удължете деколтето и линията на подгъва линейно 
с 30 мм. Следвайте принципа на дясната посока 
(Фигура 5-14) 

2ро упражнение 
Отворете основния блок „Графис елек 10” и 
конструирайте паралелна линия на 100 мм от 
линиите на подгъва. След това удължете: 

• рамото с 30 мм 
• ръкавната извивка с 20 мм 
• централните предни, задни и 

странични шевове с по 100 мм. 
Спазвайте принципа на дясната посока когато 
избирате. (фигура 5-15) 

 
Фигура 5-15

3то упражнение 
Извикайте основен блок „Графис елек 10” и 
скъсете предният централен, задния 
централен и страничните шевове по 50 мм. 
Използвайте удължи линейно с -50мм и 
следвайте принципа на дясната посока. 
(фигура 5-16). След това преместете линията 
на подгъва с 50 мм с функцията паралел, 
използвайки – копирай 

 
Фигура 5-16
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5.4 Срежи, срежи на и 
раздели линии 
Меню раздели 

 
Изрязването или разделянето 
на линии може да бъде 
стартирано от основното 
меню чрез „раздели” 
Раздели създава две линии 
от една, като я разделя в 
мястото на кликване и тези 
линии стават вече отделни 
обекти. Ако „знак режи” е 
настроен на + знак режи, 
мястото на разделяне се 
отбелязва с голяма точка.  
„Изрежи” скъсява или 
удължава линия до точката 
на пресичане.  Удължаването 
се стартира с излежи на. 
„Отмени” – последната 
функция на менюто връща 
последната операция по 
разделяне или изрязване. 
Раздели  2 линии 
Изрежи, изрежи на  1 
линия 
Мястото на разделяне/изрязване може да бъде 
определено по три различни начина: 
Упътване стъпка по стъпка 
Разделяне или изрязване при линията за рязане 

 Определете/конструирайте линия на срязване 
с избиране на Т + свободно 

 Активирайте „раздели” или „изрежи” 
 Настройте „+/- знак режи” 
 Изберете линии, които да бъдат разделени 

или изрязани 
Разделяне в ъгъл 

 Активирайте „раздели в ъглите” 
 Настройте „+/- знак режи” 
 Изберете ъгълът, в който линиите трябва да 

бъдат разделени отвън 
Разделяне или изрязване с избиране на линия 
(свободна, на ръка) 

 Активирайте „раздели” или „изрежи” 
 Настройте „+/- знак режи” 
 Изберете линия 

Разделяне/изрязване на линията за рязане 
Разделяне или срязване с линия на срязване е 
много точна функция. Първо, трябва да се 

предели (избере) линия на срязване. Една или 
повече линии могат да бъдат разделени или 
срязана с една разделителна линия. „Раздели с 
гранична линия” принадлежи към първата група 
функции в менюто. 

 
Фигура 5-17 

Първо трябва да се определи или създаде линия 
на срязване. Графис предлага два начина за 
това: 

1. С избор с клик на съществуваща линия 
се определя като линия за срязване. 

2. С „Т+свободно” първата точка на 
линията за срязване се конструира и 
другата точка се определя на ръка чрез 
свободното движене на мишката. 
Създаването на конструкционна точка се 
разяснява в следващата глава, тя не е 
обяснена в тази глава. 

Активната линия на разрез (гранична линия) се 
изобразява в различен цвят. Дали ще се разделя 
с тази линия на разделяне се определя от 
избирането на „раздели” или „изрежи” 

1. С „раздели” с помощта 
на линията за 
разделяне, избраната 
с клик линия се 
разделя в точката на 
пресичане на двете 
линии. Упражнявайте 
тази опция с + режи 
знак. Мястото на 
разделяне 

 се отбелязва с точка за по лесно 
разпознаване 
2. С „изрежи” с линията 

на разделяне част от 
линията след линията 
на срязване или 
респективно след 
мястото на кликване 
изчезва. Точката на 
кликване определя коя 
част да остане да 
съществува. Резултат 
на тази операция е 
само една линия. 

Не е задължително линията на разделяне и 
линията за изрязване да се изрежат при 
сечението им. Линия, която завършва преди 
линията на срязване ще бъде удължена до 
мястото на пресичане на двете линии 
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Това е удължаване с изрязване между 
работещите с Графис. Удължаването може да 
е максимум 500 мм. Различните опции са 
изобразени на фигура 5-17. Оригиналните 
линии са изобразени с тирета. 
Разделяне в ъгъл 

 
Фигура 5-18

Тази функция разделя непрекъсната линия в 
ъгъл. Трябва да се кликне извън линията, а 
Графис я разделя на мястото, където 
въображаема светкавица би ударила линията. 
В резултат на това малка стрелка се появява 
за кратко на мястото на разделяне (Фигура 5-
18). 
Разделяне или изрязване с линия на 
изрязване, поставена свободно (на ръка) 

Фигура 5-19
Избери линия/раздели разделя линия 
точно в мястото на кликване. Същото важи и 
за Избери линия/изрежи. В този случай трябва 
да се спазва принципът на дясната страна. 
Детайла в извън позицията на клика според 
дясното правило изчезва. 
Допълнителни функции 
„знак режи” определя да се постави маркер 
при разделяне. По правило ползвайте „+ знак 
режи” за по лесно разпознаване на мястото 
на разделяне. Отметката на мястото за 
разделяне е с характеристики на „градираща 
точка” (виж глава 7.5). Отметката за срязване 
могат да бъдат изтрити като точки 
Отмени може да върне последната 
конструкционна стъпка. 

Под меню „измери” има същата функция, 
която скрихме от вас преди. Моля, запазете 
търпение за нея до глава 7. 
Упражнение 
Извикайте основния блока „Графис елек 10” и 
конструирайте 5 успоредни линии на подгъва, 
всяка на разстояние от 50 мм. Срежете 
паралелните линии по страничния шев 
(Фигура 5-20). Обърнете внимание, че клика 
определя страната за изрязване. Грешки 
могат да бъдат оправени с „върни” 

 
Фигура 5-20

Продължете и премахнете успоредните линии 
в извивката. Изберете линията на извивката 
като линия на изрязване (гранична линия) и 
първоначално разделете линиите. След това 
определете другата линия на извивката като 
линия на изрязване и срежете. (Фигура 5-21) 

 
Фигура 5-21
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5.5 Упражнения 
1во упражнение 
От основния блок „Графис пола 20” конструирайте 
пола със събиране. Първо изтрийте гърба (задната 
част) на полата. Конструирайте успоредна линия на 
30 мм за застъпване. Удължете ханша с 250мм и 
линията на подгъва с 250 мм. Преместете 
страничният шев с 250 мм, използвайки „паралел” 
и „–копирай”. След това създайте ред за копчета в 
средата на предницата. Първото копче трябва да е 
на 20 мм от талията. Разположете общо 6 копчета 
на разстояние 60 мм едно от друго. Поставете 
символи за събиране след като прочетете глава 7 

 
2ро упражнение 
От основния блок „Графис пола 20” създайте пола с 
цепка в страничния шев и копчета със застъпване. 
Височината на цепката е 200 мм, ширината й е 30 
мм резервата на шевовете е 10мм. Първото копче 
трябва да се разположи на 20 мм от талията. Общо 
8 копчета трябва да бъдат поставени на разстояние 
65 мм. 

3то упражнение 
Създайте 5 плисета в предницата на основния 
блок „Графис елек 10”. Първо изтрийте 
извивките на талията. Създайте първата 
успоредна линия на 40 мм от средата на 
предницата. Останалите 4 плисета трябва да 
бъдат разположени на 10 мм от първото 
плисе. След това свържете подгъва и създайте 
линия за изрязване с „свържи по крива”. 
Изрежете паралелите по подгъва, деколтето и 
раменете с функция от „раздели” меню 

 
4то упражнение 
Извикайте основния блок „Графис елек 10”, 
свържете линиите на подгъва отпред и отзад и 
създайте успоредни линии на 40 мм от средата 
на предницата, следата на гърба и подгъва. 
Изрежете успоредните линии по линията на 
страничния шев и на извивките на талията. 
Използвайте меню раздели 
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5то упражнение 
Отворете модела „права пола” от глава 21 
раздел 2.4. Създайте два паралела на 
разстояние 0 мм от подгъва, и още 5 
успоредни линии на разстояние 40 мм от следа 
на предница и среда на гръб. Създайте 
показаните кройки с „ъгли” 

Създайте шевен резерв и затворете контура с 
„свържи” (талия) и ъглите. 

 
6то упражнение 
Отворете основния блок „Графис елек 20” и 
създайте паралел в следата на предна част и в 
следата на задна част на разстояние от 40 мм 
от вътрешната страна и по още 5 паралела на 
разстояние 10 мм един от друг. Изрежете 
паралелните линии по линията на подгъва, 
деколтето и при раменете. Конструирайте 
застъпване от 40 мм от средата на предна част 
и показаният резерв за шев от 10мм. 
Затворете контура с „ъгли”. 

 
Конструирайте двойка редица от копчета в средата 
на предната част. Общо 8 двойки копчета да бъдат 
разположени на разстояние 60 мм между двойките. 
Първото копче да е на 20 мм от деколтето в 
средата на предната част, а разстоянието между 
копчетата в двойката да е 15 мм (виж също така 
упражнение 4то в Раздел 5.2) 
7мо упражнение 
Отворете модела „Риза-блуза” от глава 2, раздел 
2.5 и изтрийте точките в следната част на гърба, 
талийната извивка и допълнителните, помощни 
линии. Свържете линиите на рамената, ръкавната 
извивка, страничния шев, подгъвът и средата на 
гърба със „свържи поотделно”. Създайте ъгъл с 
крива (120/80мм). Конструирайте последователност 
от 6 точки в средата на предната част, започващи 
на 40 мм от деколтето на разстояние 75 мм между 
точките. Създайте успоредни линии за плисета. 
Първото плисе да е разположено на 50 мм от 
следата на предната част. Останалите да са на 15 
мм едно от друго. Изрежете плисетата по 
деколтето и рамената. Конструирайте застъпване 
от 40 мм и затворете ъглите/краищата на 
застъпването. 

 
Съхранете модела като „Блуза с плисета” 

 


