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Жакет 

 Жакет – різновид жіночого верхнього одягу різного крою і силуету, 

коротше і легше жіночого пальто. 

 Спочатку піджак був чоловічим одягом, але жінки взяли його в свій 

гардероб і в свою моду в тридцяті роки минулого століття на додаток до 

штанів. 

 З тих пір піджак чудово прижився серед жіночих речей. Однак, піджак, 

як правило, є класичною річчю, що зберегла свою універсальну форму і 

довжину. 

 Жіночі жакети коротше класичних піджаків. Жакет має довжину до 

талії або середини стегна, в той час як піджак довше. Іншими словами, можна 

сказати, що жакет – це різновид піджака, більш короткий і більш жіночий 

його варіант. 

Моделі жакетів різноманітні, серед них слід знайти свій жакет! 

 

Опис зовнішнього вигляду жакета 

Жіночий жакет приталеного силуету однобортний на три ґудзики, 

довжиною до лінії стегон. 

На пілочках оброблені рельєфні шви, які виходять з плечових швів, та 

прорізні кишені з клапаном. 

Спинка с середнім швом. 

Рукава довгі вшивні двошовні, ліктьовий шов закінчується відкритою 

шлицею 

Комір вшивний відкладний з лацканами. Краї бортів заокругленої 

форми. 
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Технологічна послідовність обробки 

1. Ознайомлення з моделлю жіночого жакета. Підготовка виробу до першої 

примірки. Проведення першої примірки. 

2. Підготовка виробу до другої примірки. Обробка рельєфних зрізів. 

3. Обробка прорізних кишень з клапаном. 

4. Обробка бортів, лацканів. 

5. Обробка середнього зрізу спинки, бічних і плечових зрізів. 

6. Обробка нижнього коміра. Вметування нижнього коміра в горловину. 

7. Обробка рукавів, вметування рукавів в пройми. 

8. Проведення другої примірки. 

9. Обробка коміра. 

10. Вшивання коміра в горловину. 

11. Вшивання рукавів в пройми. Прикріплення плечових накладок. 

12. Обробка низу жакета. 

13. Розкрій деталей підкладки. Обробка підкладки, з’єднання її з виробом. 

14. Кінцеве оздоблення жакета. Контроль якості готового виробу, усунення 

можливих дефектів. 
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Специфікація жіночого жакета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Невід’ємною частиною процесу виготовлення одягу за індивідуальним 

замовленням є примірка виробу на фігурі замовника. Мета примірки – 

досягнення ідеальної посадки виробу на фігурі, задовільнити всі потреби 

замовника. 

 Існує два методи виготовлення виробу з примірками: з однією 

приміркою і двома примірками. 

№ 

з/п 
Назва деталей 

Кількість 

Лекал Деталей 

 Деталі верху   

1.  Середня частина пілочки 1 2 

2.  Бічна частина пілочки 1 2 

3.  Середня частина спинки 1 2 

4.  Бічна частина спинки 1 2 

5.  Верхня частина рукава 1 2 

6.  Нижня частина рукава 1 2 

7.  Комір 1 1 

8.  Підкомір 1 2 

9.  Підборт 1 2 

10.  Клапан 1 2 

11.  Підклапан 1 2 

12.  Обшивки кишень 1 2 

13.  Підзор суцільновикроєний з підкладкою 1 2 

 Деталі підкладки   

1.  Пілочка 1 2 

2.  Спинка 1 2 

3.  Верхня частина рукава 1 2 

4.  Нижня частина рукава 1 2 

5.  Підкладка кишені 1 2 

 Деталі прокладки   

1.  Середня частина пілочки 1 2 

2.  Бічна частина пілочки 1 2 

3.  Підборт 1 2 

4.  Комір 1 1 

5.  Клапан 1 2 

6.  Прокладка в обшивки кишень 1 2 

7.  Підкрійна прокладка горловини спинки 1 2 

8.  Підкрійна прокладка пройми спинки 1 2 

9.  Підкрійна прокладка низу рукава 1 2 
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 Для виготовлення моделей за індивідуальними замовленнями, так як 

фігури замовників в більшості мають відхилення від типового тілоскладення, 

проводять дві примірки. 

 

Підготовка виробу до І-ої примірки 

1. Перевірити наявність всіх деталей крою. 

2. Перенести контрольні лінії і знаки. 

3. Продублювати деталі клеєвими прокладками. 

4. Зметати рельєфні зрізи. 

5. Виконати волго-теплову обробку пілочок на випуклість грудей. 

6. Заметати підборти. 

7. Провести волого-теплову обробку спинки, зметати середній шов. 

8. Зметати і заметати бічні і плечові шви. 

9. Заметати низ виробу. 

10. Відтягнути верхню частину рукава зі сторони переднього зрізу, зшити  і 

розпрасувати передні шви, зметати і заметати ліктьовий шов правого 

рукава, заметати низ рукава, припрасувати. 

11. Вметати або приколоти булавками правий рукав в пройму. 

12. Вметують нижній комір в горловину. 

 

Проведення І-ої примірки 

 Виріб одягають на замовника, підставляючи плечові накладки. 

Скріплюють шпильками ділянку застібки на лінії півзаходу. Проводять 

примірку з правої сторони замовника. Необхідно звернути увагу на 

правильну посадку виробу на фігурі замовника, на степінь облягання виробу 

на ділянці грудей, талії, стегон, перевірити напрямок ліній плечових і бічних 

швів.  

Уточнити лінію пройми, горловини, форму лацкана, коміра. 

Уточнити довжину виробу і довжину рукава, ширину рукава вверху і 

внизу, місце розташування кишені, петель. 
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Уточнення виробу після І-ої примірки 

 Після проведення першої примірки виріб розметати. Закрійник на 

правій пілочці уточнює лінії горловини, пройми, бічних швів, низу виробу і 

рукава, позначених при проведенні примірки. 

 Уточнює розміщення петель, кишень, лінію перегину лацкана, ставить 

контрольні знаки для з’єднання деталей. 

 

Підготовка виробу до ІІ-ої примірки 

1. Перевірити наявність всіх деталей крою, видалити непотрібні строчки 

тимчасового призначення, перевести крейдові лінії на парні деталі. 

2. Повністю обробити пілочку (рельєфні зрізи, кишені, борт), спинку. 

3. Викроїти підкладку у відповідності до уточнених деталей верху. 

4. Зметати зрізи і заметати бічні шви, припрасувати. 

5. Зметати зрізи і заметати плечові шви. 

6. Заметати низ виробу. 

7. Обробити і вметати в горловину нижній комір. 

8. Зметати зрізи і заметати ліктьові шви рукавів, заметати низ рукавів. 

9. Вметати в пройми обидва рукава, перевірити якість вметування рукавів на 

манекені. 

 

Обробка рельєфних зрізів 

1. Зметати рельєфні зрізи з боку бічної частини пілочки, суміщуючи 

контрольні мітки (зріз низу, лінії талії, лінії грудей та плечові зрізи). 

2. Зшити рельєфні зрізи зі сторони бічної частини пілочки шириною шва 1,0-

1,5 см. 

3. Видалити нитки змету вальної строчки. 

4. Розпрасувати рельєфні шви на спеціальній колодці. 
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Обробка прорізної кишені з клапаном 

1. Викроїти деталі кишені : 

1) - основна деталь; 

2) - листочка; 

3) - підзор, суцільновикроєний з підкладкою кишені; 

4) - друга частина підкладки кишені; 

5) - клапан, під клапан; 

6) - поздовжник; 

7) - прокладка в клапан. 

2. Обробити клапан з прокладкою. 

3. Позначити місце розташування кишені. 

4. Наклеїти поздовжник (оп.1). 

5. Запрасувати листочку виворітнім боком всередину. 

6. Позначити ширину листочки в готовому вигляді. 

7. З'єднати листочку з підкладкою (оп.2). 

8. Пришити листочку до основної деталі, суміщуючи контрольні лінії  

        (ОП.З). 

9. Позначити ширину клапана в готовому вигляді. 

10. Клапан приметати і пришити до підзора по позначеній лінії (оп.4). 

11. Покласти клапан на основну деталь підкладкою наверх, суміщуючи 

позначену лінію на клапані з верхньою горизонтальною лінією на 

основній деталі, приметати і пришити до вертикальних ліній (оп.5). 

12. Розрізати отвір для кишені. 

13. Вивернути підкладку на виворітній бік. 

14. Обметати припуски швів пришивання листочки і клапана (оп.6). 

15. Виметати шви пришивання (оп.7). 

16. Приметати листочку до підзора (оп.8). 

17. Закріпити кінці кишені (оп.9). 

18. Зшити підкладку кишені (оп.10) 

19. Обметати зрізи підкладки (оп.11) 

20. Припрасувати кишеню. 
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З’єднання підбортів з пілочками 

 Підборти – деталі із основної тканини, якими обробляють вилоги і 

борти виробу. Вони розміщені з внутрішньої сторони виробу. 

 

 За конструкцією підборти поділяють на відрізні і суцільнокроєні з 

пілочками. Допускається викроювання підбортів з одною або двома 

надставками. Ширина шва з’єднання надставок 0,5 – 0,7. Нитка основи 

проходить паралельно зовнішньому зрізу підборта. Шов пришивання 

верхньої надставки розміщують нижче першої петлі на відстані не менше  

3 см. Довжина надставок – не менше 6 см. Підборт повинен бути довший за 

пілочку на 2 – 3 

см.
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 В тканинах у смужку, клітинку, смужка на підбортах повинна бути 

паралельно зрізу бортів і вилогів. Проводять волого-теплову обробку. 

 

 

Наметування підбортів на пілочки 

 Пілочку розкладають на 

столі бортом до працівника, 

лицевою стороною вверх, 

накладають підборт лицевою 

стороною вниз. Наметування 

підборта на праву пілочку 

виконують знизу вверх, ліву – 

зверху вниз. 

 При наметуванні вилогів у 

верхній частині дають посадку 0,2 

– 1,0 см в залежності від товщини 

тканини. 

 В куті вилогів підборт 

наметують з посадкою 0,3 – 0,5 см 

в залежності від довжини, форми 

вилогів і властивостей тканини. 

 По зрізу борта і низу підборт наметують без посадки. 

 Після наметування підбортів на пілочки посадку спрасовують, 

уточнюють кути вилогів, уступів низ бортів і обшивають. Обшивають 
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шириною шва 0,5 – 0,7 см з боку пілочки, праву пілочку обшивають знизу 

вверх, ліву – зверху вниз. 

 

Обробка бортів підбортами в „чистий” край у виробах на 

вилоги 
Способи обробки 

 

Методи обробки 
Технічні умови на 

виконання 
Малюнок 

1. На швейній машині 

човникового стібка. 

1.1. Підрізка припусків. 

     Після розпрасування 

шва обшивання бортів 

припуски швів 

підрізають: 

 на вилогах – зі 

сторони пілочок 

0,2 – 0,3 см; 

 на бортах зі 

сторони підборта 

0,2 – 0,3 см; 

     Розсікають припуск 

на рівні першої петлі, не 

доходячи до строчки 

обшивання 0,1 – 0,2 см. 
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1.2. Настрочування 

припусків шва. 

     Відступивши від 

кутів лацкана 3 – 4 см, 

настрочуємо припуск 

шва обшивання борта 

швом шириною 0,2 – 0,3 

см. 

     На вилогах – на 

пілочку, від перегину 

вилогів і до низу борта 

припуск шва 

настрочують на підборт. 

Закріпки в кінці строчок 

не роблять. Нитки 

перетягують на 

виворітню сторону 

виробу, закріплюючи. 

Нитки використовують в 

колір тканини. 

 

 

1.3. Вивертання і 

виметування бортів з 

вилогами. 

     Борти вивертають, 

виправляють шов 

обшивання, кути вилогів 

і нижні кути бортів. 

Виметують борт зі 

сторони підборта, 

випускаючи кант з 

пілочки шириною 0,2 – 

0,3 см косими стібками 

на відстані 0,5 – 0,8 см 

від шва обшивання 

борта, довжина стібків – 

0,6 – 1,0 см; 

     друга строчка – 

прямими стібками, 

прокладаючи їх на 

відстані 2,0 – 2,5 см від 
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краю бортів, довжина 

стібків – 1,8 – 2,5 см. 

     Вилоги виметують зі 

сторони пілочок, 

випускаючи кант з борта 

0,2 – 0,3 см. 

     На рівні першої петлі 

борт виметують враскол 

на ділянці довжиною 3 

см. 

 

2. Потайними 

стібками. 

2.1. Підрізка припусків. 

 

     Припуски бортів 

підрізають зі сторони 

пілочки до 0,2 – 0,3 см. 

 

 

2.2. Пришивання 

припусків. 

     Припуски швів зі 

сторони підбортів 

пришивають до клейової 

прокладки косими 

стібками, непомітними з 

лицевої сторони, або на 

машині потайного 

стібка. 

 

2.3. Виметування 

бортів, ВТО. 

     Виметують 

аналогічно (1.3). 

     Борт прасують зі 

сторони пілочки через 

пропрасовував, вилоги зі 

сторони пілочок. 
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3. Термопластичними 

матеріалами. 

     Шви обшивання 

бортів підрізають зі 

сторони пілочок на 0,2 – 

0,3 см; припуски 

приклеюють клейовою 

ниткою або павутинкою. 

     Клейову павутинку 

підклеюють під шов 

обшивання борта. Її краї 

не повинні бути ширші 

за шви обшивання. 
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Обробка середнього зрізу спинки та бічних зрізів 

Середні зрізи спинки зшити швом шириною 1,0-1,5 см на ділянці талії 

відтягнути зрізи. Розпрасувати припуски на шов, провести волого-теплову 

обробку пілочки і спинки. 

Скласти пілочку і спинку лицьовими сторонами всередину, урівнюючи 

зрізи і зметати зі сторони спинки, посаджуючи спинку в ділянці лопаток (на 

відстані 2,0-3,0 см від зрізів пройми на ділянці 8,0-10,0 см, величина посадки 

спинки – 0,5-0,7 см), а пілочку на ділянці стегон 10,0-12,0 см завдовжки – 

посадка 0,3-0,5 см. Зшити бічні зрізи з боку спинки швом шириною 1,0-1,5 

см. 

Видалити нитки змету вальної строчки. Розпрасувати бічні шви. 

 Після з’єднання бічних зрізів з внутрішньої 

сторони пройми прокласти клейовий пружок для 

запобігання пройми від розтягування. Ширина пружка 

1,0-1,5 см. 

 Приклеїти пружок на 0,5 см від зрізу пройми в 

сторону середини деталей, строчка вшивання рукава 

повинна проходити посередині пружка. 

 

Обробка плечових зрізів 

1. Зметати плечові зрізи верху виробу зі сторони спинки, вирівняти зрізи. На 

відстані 1,5-2,0 см від горловини і 3,0-4,0 см від пройми, дати посадку на 

випуклість лопаток. 

2. Спрасувати посадку. 

3. Зшити плечові зрізи зі сторони пілочки 

швом шириною 1,0 см. 

4. Видалити нитки зметування. 

5. Розпрасувати плечові шви на спеціальній 

колодці.
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Обробка нижнього коміра 

Назва операції 
Технічні умови на виконання 

операції 
Рисунок 

1. Зшивання частин 

нижнього коміра 

     Зшити зрізи з’єднання частин 

нижнього коміра шириною швів 

0,5-1 см.  

Шви зшивання розпрасувати. 
 

2. Викроювання 

прокладки 

нижнього коміра. 

     Прокладку викроїти із 

тканини з клейовим покриттям. 

     Нитка основи на тканині 

прокладки повинна відповідати 

нитці основи на нижньому 

комірі, тому прокладку 

викроюють з двох частин. 

 

3. Уточнення 

розмірів прокладок 

на кінцях і відльоті 

коміра. 

     Якщо коміри з’єднують між 

собою зшивним швом, 

прокладку викроюють з таким 

розрахунком, щоб її зрізи на 0,1-

0,2 см входили в шов зшивання 

коміра (рис. а). 

     В залежності від 

властивостей тканини верху і 

прокладки клейова прокладка 

може не попадати в шов 

зшивання коміра (рис. б). 

Строчки обшивання комірів 
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Обробка двошовних рукавів з передніми і ліктьовими швами 

Назва операції 
Технічні умови на 

виконання операції 
Рисунок 

1. Перевірка 

деталей крою. 

1 – верхня частина рукава; 

2 – нижня частина рукава; 

3 – прокладка із тканини з 

клейовим покриттям 

 

2. Відтягнути рукав 

вздовж переднього 

перекату.  

     Верхні частини рукава 

скласти лицьовими сторонами 

всередину, покласти на столі 

передніми зрізами до 

працівника, зрізом окату 

вправо і відтягнути вздовж 

лінії переднього перекату в 

такій послідовності: 

І – від лінії ліктя в сторону 

низу рукава; 

ІІ – від лінії ліктя в сторону 

окату рукава. 

Потім перевернути деталі 

другим рукавом до верху і 

повторити операції. 

 

3. Перевірка 

правильності 

відтягування 

рукава. 

     Рукав перегнути по лінії 

переднього перекату. 

     Відтягування виконано 

вірно, якщо: 

лінія переднього перекату 

паралельна передньому зрізу 

рукава.  
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4. З’єднання 

переднього зрізу 

рукава. 

     Зметати урівнені передні 

зрізи рукавів, скласти деталі 

лицевими сторонами 

всередину, прямими змету 

вальними стібками на відстані 

1,0 см від зрізів. 

     Довжина стібка – 1,0-1,2 см 

зі сторони верхньої частини 

рукава, лівий рукав зверху 

вниз, правий – знизу вверх. 

 

5. Розпрасування 

переднього зрізу 

рукава. 

     Рукав покласти на столі 

нижньою частиною до 

працюючого і розпрасувати 

шов так, щоб праска не 

заходила за лінію переднього 

перекату. 

 

6. Визначення 

довжини рукава. 

     Позначити лінію низу 

рукава. 

 

7. Приклеювання 

прокладки в низ 

рукава. 

     Ширина клеєної прокладки 

4-6 см. 

     Приклеїти прокладку у 

підгин низу рукава та припуск 

на шлицю. 

     Сумістити обидві намічені 

лінії і провести діагональ, по 

якій зшити кутик (рис. 1). 
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8. Обробка шлиці.      Кутик біля строчки зрізати, 

залишивши 1 см. Припуски 

шва розпрасувати (рис. 3). 

     На нижній частині рукава 

припуск на підгин низу 

настрочити на припуск під 

шлицю (мал. 4). 

     Кутики вивернути, 

виправити і припрасувати. 

 

9. З’єднання 

ліктьових зрізів 

рукава. 

     Верхню і нижню частини 

рукава складають лицевими 

сторонами всередину і зметати 

прямими стібками ліктьові 

зрізи даючи посадку на  

ділянці ліктя. 

     Посадку спрасувати. Зшити 

зі сторони верхньої частини 

рукава шириною шва 1 см до 

позначки шлиці (мал. 5, 

строчка 1). 

Шов розпрасувати. 

     Припуск на підгин, а також 

припуски шлиці відгорнути на 

виворітню сторону і 

припрасувати. 

     З виворітної сторони шлиці 

прокласти вздовж припуску 

під шлицю вгорі попечну 

строчку і продовжити її до 

низу до припуску на підгин 

рукава (мал. 6, строчка 2). 

     З лицевої сторони рукава 

розріз шлиці заметати. 

Виконати волого-теплову 

обробку рукава. 
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З’єднання нижнього коміра з виробом 

Операція ТУ, прийоми Графічне зображення 

Волого-теплова 

обробка нижнього 

коміра. 

     Відтягнути нижній комір з 

боку стійки і відльоту. 
 

Уточнити зріз 

горловини. 
     Вирівняти і підрізати.  

Вметати нижній 

комір у горловину. 

     З боку нижнього коміру 

прямими стібками 0,8 – 1,0 см 

завдовжки, починаючи від 

середини вліво. Середній шов 

нижнього коміра має співпадати 

з серединою горловини спинки.   

 

     Над плечовими швами 

зробити посадку нижнього 

коміра на 0,5 – 0,7 см. Не 

доходячи 6,0 – 7,0 см до уступів, 

зробити посадку горловини 

пілочок на 0,4 – 0,7 см. Правий 

бік нижнього коміра вметують у 

горловину відповідно до лівого 

боку, від уступу до середини. 
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Вметування рукавів в пройми 

 Уточнення пройм. 

 Уточнення рукавів. 

 Вметування рукавів в пройми. 

 

Для того, щоб правильно з’єднати рукава з проймами, необхідна лінія 

з’єднання. З цією метою знаходять контрольні 

точки на проймі:  

1 – довжина плеча; 2 – ширина пілочки, в 

найвужчому місці; 3 – ширина спинки в 

найвужчому місці; 4 – глибина пройми;. Всі 

контрольні точки з’єднують плавною лінією, яка 

являється контрольною для з’єднання рукавів. 

Закріпляють пройму пружком з виворітної 

сторони. Периметр рукава більший периметра 

пройми на 4-10 см (Ррук > Рпройми на 4-10 см).  

 

Для того, щоб правильно з’єднати рукав з 

проймою і надати об’ємної форми окату рукава, 

рукав вметують в пройми з посадкою. Розподіл 

посадки повинен бути рівномірний, але 

неоднаковий на різних ділянках. Для того, щоб 

правильно розмістити посадку ділять пройму на 

окремі частини (5 або 3), тобто знаходять нові 

контрольні точки, які розташовують на лінії 

пройми. Верхня точка – 1 – повинна співпасти із 

середнім швом рукава, або вищою точкою окату.  

 

Друга контрольна точка повинна співпасти з лінією переднього перекату. 

Третя – з лінією ліктьового перекату. Найбільшу посадку проектують по 1 
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контрольній точці. Вметування виконують з 

боку рукава. Фіксують верхню контрольну 

точку і вметують починаючи з контрольної 

точки глибини пройми. Відстань від зрізу 

рукава 0,8 – 0,9 см. 

Посадку рукавів спрасовують окремими 

ділянками, заходячи за лінію вметування 

рукава на 4 – 5 см. Рукав повинен мати 

плавну лінію вметування, і закривати 2/3 

розрізу кишені, а також розташовуватись з 

легким нахилом до краю борта.  

 

Проведення другої примірки 

 Нероздільною частиною процесу виготовлення одягу за 

індивідуальними замовленнями є примірка виробу на фігурі замовника. 

 Пошиття виробу з двома примірками проводять в тих випадках, коли 

передбачається виготовлення складної моделі, коли фігура замовника має 

різко  виражені відхилення від типового тілоскладення, або коли закрійник 

немає достатнього досвіду роботи. 

 Одягаємо виріб на замовника, підставляючи плечові накладки. Сколоти 

борти на рівні грудей, талії і стегон шпильками. 

При проведенні другої примірки закрійник остаточно уточнює: 

- баланс виробу; 

- степінь облягання виробу на фігурі; 

- розміщення плечових, бічних швів; 

- правильність вметування рукавів в пройми; 

- розміри і форму коміра; 

- довжину виробу спереді, ззаді, збоку; 
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При проведенні примірок закрійник застосовує умовні позначення 

Операція Опис умовних позначень 
Графічне зображення 

умовних позначень 

Відтягнути зріз. Хвилеподібна лінія в ділянці 

розтягування.  

Спрасувати випуклість. Дві півкруглі лінії в ділянці 

спрасування. 

 

Перемістити рукав вліво або 

вправо. 

Півкруглі стрілки, які 

позначають на рукаві. 
 

Видовжити деталь або 

виріб. 

Поперечна лінія, яка показує 

величину подовження і дві 

пересікаючі поздовжні лінії. 
 

Вкоротити деталь або виріб. Поперечна лінія, яка вказує 

величину вкорочення.  

Перемістити деталь вверх. Вертикальна стрілка вверх. 

 

Перемістити деталь вниз. Вертикальна стрілка вниз. 
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Дефекти плечових виробів та способи їх усунення 

Дефект і причина 

виникнення 
Графічне зображення Спосіб усунення 

Косі заломи у верхній 

частині рукава спереду і 

ззаду. 

Мала висота окату рукава. 

 

Збільшити висоту рукава 

окату перекроюванням. 

 

Поперечні заломи у верхній 

частині рукава. 

Високий окат рукава. 

 

Зменшити висоту окату. 
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Косі заломи у верхній 

частині спереду. 

Середина рукава зміщена 

назад. 

Нерівномірна припосадка на 

окаті рукава. 

 

Випороти рукав, рівномірно 

розподілити посадку. 

Сумістити контрольні точки 

на проймі і на окаті рукава. 

 

Косі заломи у верхній 

частині рукава ззаді. 

Центр окату рукава 

зміщений вперед. 

Нерівномірно розподілена 

посадка на окаті рукава. 

 

Випороти рукав, рівномірно 

розподілити посадку. 

Сумістити контрольні точки 

на проймі і на окаті рукава. 

 

Пілочки розходяться внизу і 

виріб ззаді хвостить. 

Завишена горловина пілочки 

(завеликий баланс). 

 

Сумістити вниз вищу точку 

горловини, опустити 

пілочку по бічному шву, 

перемістити 

пілочку по 

плечовому 

шву в 

сторону 

горловини. 
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Пілочки внизу більш як 

потрібно заходять одна за 

одну, виріб ззаді прилягає 

до ніг. 

Закорочена вершина 

горловини (малий баланс). 

 

Перемістити вверх вищу 

точку горловини, підняти 

пілочку по бічному шву, 

перемістити 

зріз пілочки 

по плечовому 

шву в сторону 

шиї. 

Поперечні складки (заломи) 

спереді ідуть з-під пройми. 

Недостатня глибина пройми 

виріб завужений на лінії 

талії. 

Недостатня випуклість 

пілочок в області грудей. 

 

Поглибити пройму, 

розширити виріб на лінії 

пройми (бічний шов), 

збільшити розхил нагрудної 

виточки. 

 

Похилі складки (заломи) 

вверху рукава на ділянці 

ліктьового шва. 

Задовжений ліктьовий шов 

рукава. 

 

Зрізати окат рукава в ділянці 

ліктьового шва. 
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Поперечні складки (заломи) 

на спинці вверху біля 

коміра. 

Недостатня висота 

горловини спинки, 

завеликий скіс плечових 

зрізів. 

 

Збільшити висоту 

горловини 

спинки, 

зменшити кут 

нахилу 

плечових зрізів. 

 

Похилі складки на спинці 

ідуть від бокових швів до 

лопаток. 

Замалий нахил плечових 

зрізів, недостатня 

випуклість в області лопаток 

(коротка спинка). 

 

Збільшити кут нахилу 

середнього 

зрізу спинки і 

спрасувати 

спинку в 

ділянці 

пройми і 

середньому шві. 
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При проведенні примірок закрійник застосовує умовні позначення 

Операція Опис умовних позначень 
Графічне зображення 

умовних позначень 

Відтягнути зріз. Хвилеподібна лінія в ділянці 

розтягування.  

Спрасувати випуклість. Дві півкруглі лінії в ділянці 

спрасування. 

 

Перемістити рукав вліво або 

вправо. 

Півкруглі стрілки, які 

позначають на рукаві. 
 

Видовжити деталь або 

виріб. 

Поперечна лінія, яка показує 

величину подовження і дві 

пересікаючі поздовжні лінії. 
 

Вкоротити деталь або виріб. Поперечна лінія, яка вказує 

величину вкорочення.  

Перемістити деталь вверх. Вертикальна стрілка вверх. 

 

Перемістити деталь вниз. Вертикальна стрілка вниз. 
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Виготовлення коміра і з’єднання з горловиною виробу 

 Верхній комір покласти на нижній лицевими сторонами всередину і 

намітити  даючи посадку в кутах коміра. Посадку спрасувати. 

 Обшивати комір зі сторони нижнього коміра  шириною шва 0,5-0,7 см. 

Підрізати припуски зрізів нижнього коміра, вивернути, виметати, 

припрасувати. 

 Вметати комір зі сторони нижнього коміра до лівого розкету, а потім 

від правого розкету до середини нижнього коміра, сумістити шви обшивання 

коміра і уступів. 

 Вшити комір в горловину і зшити розкети шириною шва 1,0 см. 

Розпрасувати шов на спец колодці. 

 Суміщаючи шви вшивання нижнього коміра зі швами зшивання 

розкетів вздовж шва скріпити булавками, відігнути підборт і на відстані 0,1 

см від шва вшивання коміра в горловину з’єднати шви вшивання коміра зі 

швами зшивання розкетів розметувальними стібками постійного 

призначення. 
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Перевірити правильність вметування рукавів на манекені або фігурі 

замовника. В разі потреби виправити дефекти вметування. Спрасувати 

посадку. 

Вшити рукав зі сторони рукава на відстані 0,1 см від строчки 

вметування в бік рукава, починаючи від точки ліктьового шва вгору через 

вершину окату і далі до нижньою частини пройми, перекриваючи початок 

шва вшивання на 2,0-3,0 см. 

Видалити нитки строчки вметування  і ще раз спрасувати посадку. 

Пришити підокатники у шов вшивання рукава з боку спинки і пілочки. 

Ширина полоски підокатника (ватін) – 3-4 см, один кінець підокатника має 

бути на 2,0-3,0 см нижче від ліктьових швів, а другий – на 2,0-4,0 см не 

доходити до переднього шва. 

Прикріпити плечові накладки розметувальними стібками, довжиною 

1,0-1,5 см на відстані 0,1-0,2 см від строчки вшивання рукава. Середину 

плечових накладок змістити 1,0-2,0 см від плечових швів у бік спинки. 

Зовнішній край плечових накладок розмістити на 1,0-1,5 см від шва 

вшивання рукавів. 
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Технологічний диктант 

1. Рукав вметують у пройму з боку рукава. 

2. При вметуванні рукава у пройму плечовий шов повинен співпасти з 

найвищою точкою окату рукава. 

3. При вметування рукава у пройму контрольна мітка на передній половинці 

окату рукава повинна співпасти з контрольною міткою пройми пілочки. 

4. Рукав вшивають у пройму з боку рукава. 

5. Ширина шва вшивання рукава 1,0-1,5 см. 

6. Припуски на шви направляються в бік рукава. 

7. Обшивають комір зі сторони нижнього коміра. 

8. Вшити комір у горловину і зшити розкети шириною шва 1,0 см. 

9. Ширина підокатника дорівнює 3,0-4,0 см. 

10. Плечову накладку прикріплюють розметувальними стібками або на 

розметувальній машині. 

11. Середину плечової накладки зміщують від плечових швів у бік спинки на 

1,0-2,0 см. 
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Розкрій деталей підкладки. 

Обробка  підкладки, з’єднання її з виробом. 

Обробка низу виробу. 

Тканина підкладки повинна бути міцною з гладкою поверхнею. Колір 

підкладки повинен гармонувати з кольором основної тканини. В заданому 

виробові підкладка пришивна по низу. 

Деталі підкладки викроїти у відповідності до деталей верху. Нитки 

основи направлені вздовж деталей. 

Для того, щоб підкладка не затягувала виріб, посередині спинки та у 

верхніх частинах деталей передбачити припуски. 

 

Підкладку обробити: 

 зшивають виточки, запрасувати до середини деталі; 

 бічні зрізи зшити зі сторони спинки швом шириною 1,0-1,5 см, 

запрасувати в сторону спинки; 

 середній шов спинки зшити  швом шириною 1,0-1,5 см; 

 плечові зрізи зшити зі сторони пілочки з посадкою зрізів спинки, 

припуски швів запрасувати в сторону спинки; 
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 вшити рукав в пройму підкладки зі сторони рукава, суміщаючи зрізи і 

контрольні знаки, шириною шва 1,0-1,5 см; 

 обробити вішалку довжиною 6-7 см, шириною шва – 0,3-0,5 см 

 

Уточнення підкладки відносно верху виробу. 

Перед з’єднанням підкладки з верхом, необхідно провести волого-

теплову обробку верху і підкладки. 

Підкладку лицевою стороною вверх покласти на розкладений виріб на 

столі, суміщаючи плечові і бічні шви верху і підкладки. Зі сторони 

внутрішнього зрізу підборта і зрізу підкладки помітити контрольні знаки 

через кожні 20 см. 

 

 

З’єднання підкладки з виробом 

1. Підкладку пришивати зі сторони внутрішнього зрізу підборта і зрізу 

стійки верхнього коміра швом шириною 1 см (вставляючи вішалку), 

суміщаючи контрольні знаки і зрізи підкладки. 

2. Вивернути виріб на лицеву сторону і приметати підборт зі сторони 

зовнішнього зрізу підборта біля шва пришивання підкладки. 

3. Прикріпити шов пришивання підкладки до про дубльованої пілочки 

косими стібками або на спецмашині потайного стібка, а по комірі – до шва 

вшивання нижнього коміра в горловину розметувальними стібками. 
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4. Нижній зріз підкладки рукава пришити до нижнього зрізу рукава верху 

швом шириною 1 см, вивернувши рукав на виворітну сторону. 

5. Шов пришивання підкладки до низу рукава та низу верха виробу 

прикріпити до клейової прокладки хрестоподібними стібками. 
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6. Вивернути підкладку через отвір в передньому шві рукава. 

7. Застрочити отвір в шві рукава шириною 0,1-0,2 см. 
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Кінцева обробка виробу 

 Якщо у виробі передбачені петлі, їх виметують на машині напівавтомат 

для виготовлення фігурних петель. 

 Видалити всі нитки і строчки тимчасового призначення. Відчистити 

виріб від крейдових ліній і виробничого 

сміття. 

 Виріб розмістити на столі підкладкою 

вниз, відльотом коміра до працюючого і 

виконати кінцеву волого-теплову обробку. 

Прасувати через зволожений пропрасовувач в 

такій послідовності: правий лацкан, комір, 

лівий лацкан.  

 Після цього виріб розмістити на столі 

підкладкою вверх і прасувати через 

зволожений пропрасовувач правий підборт, 

низ виробу, лівий підборт, припрасувати 

підкладку. 

 Рукави і виріб на ділянці плеча 

прасувати на спеціальних колодках. Зняти 

ласи шляхом відпарювання. Залишити виріб висохнути на манекені 1,5-2,0 

год. 

 Наступним етапом є пришивання ґудзиків. Виріб покласти на столі 

пілочками вверх, сумістити лінії півзаходу на пілочках і низ виробу. 

Позначити місце пришивання ґудзиків через «вічка» петель. 

 Ґудзики пришивають вручну або на напівавтоматі. Нитки підібрати 

міцні в колір ґудзиків (якщо ґудзики з отворами) або в колір тканини, якщо 

ґудзики на «стійці». Пришивати ґудзики необхідно з підґудзиком або 

проколюючи і захоплюючи 2/3 товщини підборта. 
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Контроль якості готових швейних виробів 

 Якість готових виробів перевіряють шляхом їх зовнішнього огляду на 

манекені та на столі у відповідній послідовності: виріб одягають на манекен, 

перевіряють його художньо-естетичні показники. Одночасно контролюють 

посадку на манекені і перевіряють якість з’єднання деталей. Потім виріб 

зняти з манекена і перевірити якість обробки, оглянути основну та 

підкладкову тканину виробу, відмічаючи дефекти крейдяними умовними 

позначеннями. 

 Перевірку виконати спочатку з лицьового боку виробу зверху вниз, 

оглядаючи комір, пілочки, спинку, рукава і оздоблювальні деталі. Потім 

виріб перевернути виворотом вверх і продовжити контроль зверху вних, 

перевіряючи верхній комір, підборта. 

Під час перевірки якості контролювати наступне: 

 симетричність форми і розташування парних деталей; 

 правильність розташування деталей; 

 рівність країв деталей; 

 якість обробки канта обшивних деталей; 

 правильність напрямку малюнку в деталях виробу; 

 суміщення малюнку, симетричність малюнку в парних деталях; 

 якість стібків, строчок і швів; 

 міцність внутрішнього кріплення деталей; 

 якість клейового з’єднання; 

 правильність обробки застібки, пришивання фурнітури та закріпок; 

 наявність зовнішніх дефектів тканини; 

 якість волого-теплової обробки. 
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Гра 

Тести-завдання 

1. Середній шов спинки зшити шириною шва: 

а) 2 – 2,5 см; 

б) 0,5 – 1,0 см; 

в) 1,0 – 1,5 см. 

2. Нитки основи деталей підкладки направлені: 

а) під кутом 45
о
; 

б) вздовж деталей; 

в) паралельно лінії низу. 

3. Нижній комір у верхньому одязі може складатись з: 

а) трьох частин; 

б) двох симетричних частин і більше; 

в) семи частин. 

4. Нитка основи на пілочці проходить: 

а) паралельно бічному зрізу; 

б) паралельно півзаходу; 

в) паралельно лінії талії. 

5. Клейова прокладка біля зрізів пройми та горловини спинки необхідна 

для: 

а) оздоблення деталі; 

б) збереження форми та запобігання стягування зрізів; 

в) для уточнення лінії вметування коміра, рукавів. 

6. Посадка при наметуванні підборта на пілочку в куті та вздовж вилога 

залежить від: 

а) ширини вилога; 

б) від якостей тканини і форми кута вилога; 

в) від розташування петель. 
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7. З метою захисту бортів від розтягування застосовують: 

а) тасьму; 

б) прокладку; 

в) пружок. 

8. Ширина шва зшивання надставок у підбортів дорівнює: 

а) 1,0-1,5 см; 

б) 5-7 мм; 

в) 3-4 мм. 

9. Ширина шва обшивання борта: 

а) 5-7 мм; 

б) 8-9 мм; 

в) 1,0-1,5 см. 

10. Для обробки прорізної кишені в рамку з клапаном необхідні такі 

деталі: 

а) клапан, підклапан, дві обшивки, дві мішковини; 

б) дві обшивки, підзор, клапан, підклапан, дві мішковини, поздовжник; 

в) поздовжник, дві мішковини, дві обшивки, клапан. 

11. До першої примірки виробу: 

а) вметують у пройми два рукава; 

б) не вметують рукавів у пройми; 

в) вметують один рукав. 

12. Ширина шва вшивання рукава: 

а) 2 – 2,5 см; 

б) 1,0 – 1,5 см; 

в) 0,5 – 1,0 см. 

13. Плечову накладку прикріплюють  стібками: 

а) розметувальними; 

б) зметувальними; 

в) косими вимету вальними. 
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14. Нитка основи на верхньому комірі проходить: 

а) паралельно середній лінії спинки; 

б) паралельно лінії розкопа; 

в) під кутом 45
0
. 

15. Довжина входу в кишеню залежить від: 

а) фасону; 

б) розміру виробу; 

в) довжини виробу. 

16. Величина посадки зі сторони спинки при зметуванні бічних швів 

залежить від: 

а) фігури замовника і конструкції виробу; 

б) наявності середнього шва спинки; 

в) від фактури тканини. 

17. Нитка основи на верхній половинці рукава проходить: 

а) паралельно лінії, яка з’єднує верхню і нижню точку переднього зрізу; 

б) під кутом 45
0
; 

в) паралельно низу рукава. 

18. Обшивають борти на машині: 

а) ланцюжкового стібка; 

б) човникового стібка; 

в) автомат машині. 

19. Як перевірити нагрів праски не порушуючи вимог безпеки праці? : 

а) занурюючи праску у воду; 

б) на зволоженій тканині; 

в) дотиком руки. 

20. Струмом, якої напруги живляться промислові машини? : 

а) 127 В; 

б) 220 В; 

в) 380 В.
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