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Глава 8 
Свивки и плисета (гънки) 
Съдържание 
 
Свивките и плисетата са важен елемент 
при конструирането на облекла. За 
конструирането им Графис предлага 
следните функции: 

- автоматично и интерактивно 
позициониране на свивки 

- скъсяване на свивка 
- конструиране на капак на свивка 
- конструиране на нова свивка 
- разгъвате в подготовка за 

плисета... 

 
 

 
 
 
 
В тази глава вие ще научите всичко за 
конструирането на плисета и свивки. В 
оставащите 9 и 10 глава следват работа с 
криви и различни трансформации. 
В добре познатия ви начин, всяка секция от 
тази глава съдържа упражнения за 
затвърждаване на новите функции. В по 
сложните упражнения в края на главата 
всички предишно наумени функции също 
ще влязат в употреба. 
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8.1 Преместване на свивка 
Менюто промени 
Това меню предлага функции за 
настройка на детайли – 
преместване и скъсяване на 
свивки. Преметването на свивки 
е темата на тази секция, а 
скъсяването на следващата. 
Предварителни изиквания за 
преместване на свивки 

1. За преметването на 
свивка Графис се 
нуждае от затворен 
контур – дори и в 
ъглите. Максимално 
допустимата празнина 
между началната  
и крайната точка е 0,5 мм. Отделните 
линии на контура няма нужда да 
бъдат свързвани 

2. Свивката не трябва да бъде 
затворена, например с капак. Ако 
такава свивка трябва да бъде 
преместена, първо трябва да се 
премахне капака на свивката с 
раздели  и изрежи или  ъгли  

3. Линиите на свивката трябва да са с 
еднаква дължина и да имат общ 
апекс??? 

Упътване стъпка по стъпка 
►Проверете дали свивката отговаря на 
условията за преместване 
►Основно меню – промени 
►Кликнете свивката, която ще премествате 
►Определете посоката на преместване чрез 
кликване върху двете линии на свивката 
►Настройте процентът на който свивката да 
бъде изместена 
►Превключете + линия на свивка или – 
линия на свивка 
►Кликнете  автоматично 
►Определете позицията за вмъкване на 
свивката чрез подменюто за построяване на 
точка 
►Преместете останалите обекти. Преди 
кликването върху обектите, ключа +\- 
копирай трябва да бъде настроен, както и да 
е определи типа на премествания обект 
(точка или линия) 
►Имате възможност да върнете единичен 
обект с отмени отделно, или всички с 
отмени всички 

►Продължете с 5 или прекъснете десен клик 
на мишката 
Посока на затваряне на преместената свивка 
Когато посочите премести в менюто 
промени  вие ще бъдете попитан коя линия 
на свивката върху коя се затваря. При 
успешно кликване на линиите на свивката, 
ще укажете пооката на затваряне на 
свивката. (виж фигура 8-1 и 8-2) 

 
Фигура 8-1 
След като дефинирате посоката на 
затваряне, свивката се щрихова. Посоката на 
щрихите отбелязва посоката на затваряне. 
Отваря се меню Премести свивка  - виж 
следващия абзац. 

 
Пунктираните линиивъв фигура 8-1 и 8-2 
показват формата на горните детайли в 
случай, че цялата свивка е преместена. 
Меню преместване на свивка 
% на свивката, който трябва да се премести 
В първата част на менюто вие 
определяте какъв процент от 
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свивката да се премести в 
следващата стъпка. Редът 
ост=0% показва остатъкът от 
свивката, който все още може 
да се премести. 

 
автоматично 
Активирането на тази функция 
стартира преместването на 
свивката.  
Ключът +/-Л Страна св. Определя дали 
линиите на свивката да бъдат пренарисувани 
на нвата позиция. 
+ Л Страна св. – изчертавалиниите на 
свивката на новата позиция 
-  Л Страна св – не изчертава линиите 
Допълнит.  
След изместването на части от свивката 
важни конструктивни точки и линии ни со 
розположени вече правилно свързани с 
частта. Тези точки или линии трябва да 
бъдат преместени непосредствено след 
изместването на свивката. Вида на 
обектите(точки или линии) трябва да се 
избере и ключа за копиране трябва да се 
настрои 
+ копирай – всички обекти 
- копирай – обектите само се преместват 
отмени 
Кликването върху  отделно или всичко  
определя: 
Отделно – допълнително преместените 
обекти могат да се върнат един по едни чрез 
кликване върху всеки един от тях 
Всичко – последната стъпка по преместване 
си връща автоматично. 
Преместване на 100% свивка 
Преместване 100% на свивката се обяснява с 
помощта на пример. Извикайте 
интерактивната основа Графис горни и 
раменни детайли 10 и преместете 100% от 
свивката към прореза на ръкавната извивка. 
(Фигура 8-3) 
извикай 
 промени 
  премести свивка 

 
Дяснаа линия на свивката се затваря към 
лявата. Кликнете дясната линия на свивката 
първо и след това лявата. 100% е въведено 
на първият ред, така че се изобразява че 
100% свивката ще бъде преместена 
(ост=100%) 
+ Л стара св 
автоматично 
избери т – конструирайте срез на ръкава 
като вмъкната позиция. 
Тъй като две линии са присъединени към 
ръкавния срез, Графис пита за основната 
линия. Вие може да кликнете върху една от 
двете предложени линии и свивката се 
премества автоматично. 
Проверете дали и други обекти трябва да 
бъдат преместени за да бъдат правилни във 
вашата конструкция. В този пример това не е 
необходимо, и преместването на свивката 
може да бъде завършено с десен клик на 
мишката. 
Отмени всичко – свивката се връща в 
първоначалното си положение 
Повторете преместването на свивкатана 
позиция на страничния шев на 30мм от 
ръкавната извивка. Обърнете внимание, че 
конструктивните точки на ръкавната извивка 
трябва да се преместят също с: 
Точки 
 - копирай –изберете 
необходимите точки 
десен клик на мишката 
N връщане – върнете конструкцията в 
стъпка 1 
Пробен старт 
Повторете местененто на свивки с покриване 
на лявата към дясната линия на свивката. 
Кликнете първо лявата и после дясната 
старан на свивката. В противоположност на 
фигура 8-3 средата на предната част сега е 
под ъгъл, а позицията на ръкавната извивка 
остава непроменена. 
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Преместване на част от свивка 
Преместването на част от свивка е обяснено 
с пример. Извикайте интерактивната основа 
Графис горни и раменни детайли 10. 
Преместете 25% от гръдната извивка къв 
ръкавния прорез и 50% към подгъва (фиг 8-
4) 

 
Фигура 8-4 
Извикай 
 Промени 
 Премести свивка 
 Дясната линия на свивката се затваря 
към ляват. Кликнете първо дясната страна и 
след това лявата. 
Въведете 25% на първият ред, така че да 
показва25% от свивката ще се мести, 
ост=75% 
 + линия на свивката 
 Автоматично 
 Избери т – ръкавният прорез 
Обърнете внимание, че конструкционните 
точки на ръкавната извивка също трябва да 
бъдат преместени 

- копирай 
- точки преместете конструктивните 

точки на ръкавната извивка 
- 50% въведете на първият ред, така 

че да показва 50% от свивката ще 
бъде преместена, остава 25% 

-  + л свивка 
- Автоматично 

o Избери л  подгъв 
Проверете дали и други обекти трябва да 
бъдат преместени, така че да бъдат на 
правилните позиции в конструкцията ви. 
Завършете с десен клик на мишката 
 

Упражнения 
Преместете 50% от свивката в задната част 
на интерактивната основа  в ръкава и 
останалите 50% от свивката в подгъва 
(фигура 8-5) 

 
Фигура 8-5 
 

8.2 Скъсяване на свивка 
Упътване стъпка по стъпка 

 Основно меню – промени 
 Настройте дължината в 

дълж=..., с която свивката да 
бъде скъсена 

 Активирайте скъси свивка 
 Кликнете и двете страни на 

свивката 
Извикване на функцията 
скъсяване на свивка 
Функцията е в менюто 
промени. Съществуваща 
свивка може да бъде скъсена с 
определена дължина Дл=... 
Въвеждането на 
отрицателно число 
удължава свивката 
След като сте въвели стойност 
активирайте скъси. Графис 
иска да подсочите двете страни 
на свивката. Скъсената свивка 
се появява на екрана, 
разстоянието между 
оригиналния о новия връгх на 
свивката е точно въведената от 
вас стойност. 
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Упражнения 
1-во упражнение 
Преместете свивката в интерактивната 
основа Графис горни и раменни детайли 10 
към ръкавната извивка, страничния шев и 
подгъва. Скъсете свивката при страничния 
шев с 20мм, свивката в ркавната извивка с 
30мми удължете свивката в подгъва с 20мм 
(Дл=-20мм) (Фигура 8-6) 

 
Фигура 8-6 

2-ро упражнение 
Скъсете свивката в задницата ва модула 
“Права пола” от раздел 2.4 с 20мм и 
удължете свивката в предницата с 20мм 
(Фигура 8-7) 

 
Фигура 8-7 

8.3 Капачета на свивки и 
плисета 
Менюто гънки 
Функциите в това меню позвляват 

• създаване на капачета за свивки и 
гънки 

• конструиране на свивки 
• подготовка на конструкции с плисета 

за разгъване 
Съдържанието на тази част е генерирането 
на капачета за свивки с опциите единичен 
или двоен профил на свивката 
Конструирането на свивка с  + направлене и 
с + връхна точка се разглежда в 8.4 
С отмени  генерирането на последното 
капаче на свивка се отменя. И не може да 
бъд отменено. 
Активирането на Раздвижи (разтвори) с 
избери л или раздвижи с избери т=>т 
извиква менюо за разтваряне и се разглежда 
в 8.5 

 
Фигура 8-8 

 
Фигура 8-9 

 
Фигура 8-10 
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Упътване стъпка по 
стъпка за създаване на 
капачета на свивки или 
плисета 
► Основно меню - гънки 
► Активирайте идиничен или 
двоен 
►Кликнете линиите на 
свивката (при езинично имайте 
предвид посоката в която 
свивката/гънката се затваря) 

 
единично капаче на свивка или плисе 
След като активирате идинично, Графис пита 
за първата линия на свивката/плисето. 
Вътрешната страна се загъва към тази линия, 
тоест това определя посоката на затварянето 
на гънката/свивката. След това втората 
линия трябва да бъде кликната (Фигури 8-8 и 
8-0) 
Двоен капак на свивка или гънка 
Тази функция позволява конструирането на 
на плисе-кутия или обърнато плисе. 
Създаването на капаче е симетрично, така че 
няма значение последователността на 
кликване на линиите. 
След като активирате двоен и двете линии 
на свивката или гънката трябва да бъдат 
посочени. (Фигура 8-10) 
Упражнения 
Извикайте интерактивната основа “Графис 
горни и раменни детайли 10”и генерирайте 
единично капаче на свивка с посока на 
затваряне към врата, единично капаче на 
свивка с посока на затваряне ръкавната 
извивика и двойно капаче. Завършете с 
отмени  всеки път. Като резълтат ще видите 
показаното на Фигури 8-9, 8-9 и 8-10. 
Повторете генерациите на капачетас 
различна посока на затваряне. Преместете 
свивката в ръкавната клъцка и конструирайте 
трите различни вида капачета. 
 
 
 
 
 

8.4 Конструиране на нова 
свивка 
Менюто гънки 
Създаването на капачета за 
свивки и гънки, 
конструирането на свивки и 
подготвянето за разгъване 
на плисета са съдържаниео 
на менюто гънки. 
Този раздел се занимава със 
създаването на нова свивка 
с Свивка ТсП (свивка по 
симетрична точка и посока) 
и свивка Тсп(свивка по 
симетрична точка и връх на 
свивката) 
Упътване стъпка по 
стъпка 
► Основно меню - гънки 
►Настройте съответните 
параметри ЩрП и ДлП 
►Активирайте свивка ТсП или 
свивка ТсП 
►Кликнете линията върху която трябва да бъде 
създадена свивката 
►Конструирайте точка на симетрия 
►При вторий вид свивка – конструирайе и 
връхната точка на свивката 
Свивка от точка на симетрия и посока 
За тази конструкция със симетрична точка и 
посока параметрите ЩрП (дължината с която 
оригиналната линия ще бъде скъсена) и ДлП 
(дължената на свивката) трябва да бъдат 
попънени (Фигура 8-11) 

 
Фигура 8-11 

Стойностите трябва да бъдат въведени на 
реда под свивка ТсП. Активирането на реда 
стартира построяването насвивката. Първо 
трябва да кликнете линията върху която ще 
се вмъква свивката. След това трябва да 
посторите точка на симетрия и да определите 
посока на свивката. Посоката на вивката 
може да бъде зададена като ъгъл спрямо 
линията на вмъкване например. 
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Упражнения върху свивка със симетрия 
и посока. 
В модебът Графис права пола от раздел2.4 
конструирайте свивка в задната част от точка 
на симетрия и посока с ширина на свивката 
20мм, дължина 80мм под прав ъгъл спрямо 
кривата на талията в точката на симетрия 
(виж фигура 8-11) 
 
Свивка по точка на симетрия и връх 
За тази конструкция със симетрична точка и 
връх (фигура 8-12) само ширината на 
свивката с която линията на вмъкване ще 
бъде разделена се въвежда. Тази стойност 
трябва да бъде въведена на реда по свивка. 

 
Фигура 8-12 

Изберете свивка по точка на симетрия и 
връхна точка. След като сте кликнали 
линията на която свивката трябва да бъде 
вмъкната, се паявява конструирянето на 
точка на симетрия и връхна точка. 
Упражнения върху свивка с точка на 
симетрия и връхна точка. 
В моделът “Права пола” от раздел 2.4 
конструирайте хоризонтална помощна линия 
започваща 100мм под талията на предна 
среда. Пуснате перпендикуляр от средата 
(50%) на предната талия към помощната 
линия. Конструирайте свивка с ширина 10мм. 
Точката на симетрия и връхната точка са 
съответно началната и крайната точка на 
перпедикуляра. (Фигура 8-12) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.5 Разтваряне на плисета, 
точка на отваряне и 
затваряне 
меню гънки 
Функциите в това меню за 
генериране на капачета на 
свивки и плисета, и 
конструиране на нови свивки 
ви бяха вече представени. 
Функцията Раздвижи за 
подготвяне на плисета е 
предмет на тази глава. 

 
Упътване стъпка по стъпка 
► Конструирайте линия на разделяне или 
начална и крайна точка на линияа на разделяна с 
функциите от меню т + л +о + п 
► Основно меню - гънки 
► Кликнете върху реда под раздвижи с избери л 
ако линията на разделяне е налична или с избери 
т=>т ако линията на разделяне трябва да се 
определи чрез начална и крайна точка 
► конструирайте линия на разделяне, тогава с 
епоявява подменюто раздели се появява (виж 
понадолу) 
► възможно е да конструирате отново линията на 
разделяне след като сте избрали радели с линия 
► Въведете разстоянията Р1 и Р2 и настройте +/- 
изм на посоката. 
► Активирайте отделно т, отделно л или всичко 
(веднага под задели) и кликнете съответните 
обекти 
► възможно е да върнете назад промените, 
активирайки отделна т, отделна л или всичко 
(веднага под върни) и да кликнете съответния 
обект 
►Включете + или – Л разшир 
►Прекъснете чрез натискане на постави 
 
 
 



Глава 8 Свивки и гънки  стр 8 

Раздели с избери л или 
избери т=>т 
След като изберете с избери л 
или избери т в менюто гънки 
се появява менюто за раделяне. 
Разделителната линия се 
изобразява като бяла линия 
(синя, ако линия на 
конструкцията лежи отдолу) и 
червена като целева линия. 
Всички необходими Графис 
обекти ще бъдат разделени 
според разделителната към 
целевата линия. Корекция на 
разделителната линия е 
възможна чрез ново кликване 
на разделителна линия. 
Разстояния между 
разделителната линия и 
целевата линия. 
Позицията на целевата линия 
трябва да бъде настроена. 
Разполагате със следните 
възможности. 

• Промяна на разстоянието между 
началните точки на раделяне и 
целевата линия с Р1 

• Промяна на разстоянието между 
крайната точка на разделяне и 
целевата линия с Р2 

• Промяна на посоката на разделяне с 
кликване на -/+изм посока. 

Обекти за разделяне 
Веднага след като целевата линия е на 
желаната позиция е възможно разделянето 
на отделни обекти. Опцията раздели всичко 
разделя целият детайл от линията на 
разделяне нататък. След това отделни линии 
или отделни точки могат да бъдат разделени, 
допълнително чрез активиране на отделно т 
или отделно л и да кликнете обектите за 
разделяне. Ако прекалено много обекти са 
разделени с раздели всички, може да 
върнете отделни желани обекти с върни 
отделна т или върни отделно л 
Върни стъпките на разделяне 
Единични линии или точки могат д абъдат 
върнати от разделянето с върни отделно т 
или отделно л . С върни всичко всички 
обекти се връщат 
Постави 
След като сте разделили всички 
обекти,ключа раздели +Л- разшир трябва да 
бъде настроен 
 + разделит Л – разделителната линия се 
рисува 

 -  разделит Л – разделителната линия не се 
рисува 
За да завършите процеса натиснете постави 
Упражнения върху разделяне 
(разтваряне) 
1-во упражнение 
Конструирайте три плисета в интерактивната 
основа Графис горни и рамени детайли 20, 
задна част според фигура 8-13 

 
фсигура 8-13 

Първо разделете с точки рамото и след това 
конструирайте три линии от тези точки към 
помощната линия на 6см под талията, 
успоредна на задна среда. След това 
активирайте гънки и раздвижи с отделно Л и 
кликнете първата линия за разделяне. 
Трябва да се спазва принципа на 
дясната посока при посочването на 
линии. Началата точка на раздвижване 
се премества с Р1, а крайната с Р2. 
Въведете стойността на разделяна на реда с 
Р1 и Р2=... и изберете правилна позиция на 
разтваряне от задна следа към страничния 
шев чрез кликване на изм. Посоката. 
Кликнете върху разположи:всичко. 
Поставете клю + раздвижи Л и поставете с 
постави. 
Преди да поставите проверете също следното 
(тествайте) 
Върни – отделно Л  - кликнете линия за 
връщане 
Раздвижи, отделно Л, върни отделно т, 
разтвори отделно т, разтворе всичко и върни 
всичко. 



Глава 8 Свивки и гънки  стр 9 

Кликнете следващата линия на разтваряне. 
Графис транферира посоката на разтваряне, 
така че може да продължите с 
разтварянето.и накрая да поставите. 
Конструирате плисета (капачета на свивки) 
за плисеа и ги щрихирайте. 
2-ро упражнение 
Постройте две плисета в предницата на 
Графис горни и раменни детайли 20. Първо 
свържете рамото и генерирайте съвкупност 
от 5 точки на рамото. Пуснете перпендикуляр 
от от двете предни точки към подгъва. 
Разтворете перпендикулярите с 40мм при 
подгъва.Плисетата не се отварят при рамото. 
Свържете подгъва с линии. 

 
Фигура 8-14 

При кликване на линията за разделяне 
трябва да се съблюдава принципа на 
дясната посока.Началната точка на 
линията за раделяне се раделя със 
стойност Р1, а крайната с Р2.  

8.6 Упражнения 
1-во упражнение 
Конструирайте 4 плисета от линията на 
ханша в предната час на полата в 
моделът „Права пола” от раздел 2.4. 
При ханша разгъването е 0, при подгъва 
40мм. 

 
2-ро упражнение 
Постройте 4 плисета от линията на ханша в 
моделът „Права пола” от раздел 2.4. 

Плисетата да се разтварят с 60мм при ханша 
и в подгъва. Създайте обърнати плисета при 
ханша и подгъва. 

 
3-то упражнение 
Конструирайте 4 плисета от коляното на 
Графис панталон 10. При коляното 
разгъването е 0 и 30 мм при подгъва. Наляво 
от ръба на панталона трябва да се разгъват 
по посака към страничния шев, а надясно към 
вътрешния шев. Свържете подгъва с линии. 

 
4-то упражнение 
Конструирайте асиметрична гънка в задната 
част на конструкцията „ Графис горни 
раменни детайли 10” започваща на 50% от 
вратната извивка и вървяща вертикално 
надолу. Конструирайте линията на разделяне 
или с т+диги или с т+напр+дл а не с 
перп.т.=>л защото в противен случай 
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разделителната линия ще се промени когато 
интерактивно променяте линията на 
подгъва.Разтворете гънката 40 мм при врата 
и 70 мм при подгъва. Конструирайте свивка с 
единично капаче при врата и свържете с 
линията на подгъва. 

 
5-то упражнение 
В предницата на „Графис пола 20” 
конструирайте гънка на разстояние 50 мм от 
предна среда. Гънката трябва да бъде 
разтворена 50 мм. Първо конструирайте 
паралел на 50 мм от предна среда и след 
това разтворете предницата на полата при 
паралела

6-то упражнение 
Блуза с малки плисета.  
Отворете модела блуза с малки плисета от 
раздел 5.5 и продължете развиването на 
модела. Конструирайте точка на задната 
ръкавна извивка на 100 мм от края на 
рамото. От тази точка пуснете перпендикуляр 
към задна среда. Конструирайте съвкупност 

от 4 точки на перпендикуляра и 
конструирайте две разделителни линии от 
тези точки. Разделителните линии трябва да 
са успоредни на задна среда. Удължете 
разделителните линии на подгъва с радели. 

 
Конструирайте свивка с единично капаче към 
гръдната свивка в страничния шев. 

 
Отворете друг детайл 002в отделни детайли 
и вмъкнете там всички линии от предницата 
на детайл 001. Скрийте детайл 001 и 
продължете развитието на детайл 002. 
В детайл 002 разгънете плисетата в предната 
част с по 25 мм при рамо и при подгъв. 
Конструирайте свивка с единично капаче при 
рамото близо до подгъва и го свържете 
единично. Конструирайте шевен резерв от 10 
мм по кръг и поставете символи и текст. 
Съгхарнете модела като блуза с малки 
плисета 


