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Історія рукава 
Рукава , так само, як і коміри  служать для створення фасону і виконують 

функціональне навантаження - зігрівають.  Покрий рукавів тісно пов'язаний з 

тією чи іншою формою одягу . Давайте познайомимося із старовинними 

моделями рукавів.  

У Стародавньому світі використовувалися : драпірований одяг та 

накидки, що закривали тіло. 

 

 

Рукава з'явилися тільки в період Середньовіччя у Візантії, звідки і 

поширилися по всій Європі. Рукава в жіночому одязі Середньовіччя були 

довгими, іноді приховують навіть пальці, що пов'язано з морально - етичними 

нормами. У багатьох країнах, у тому числі і на Русі, прийнято було у вищих 

шарах суспільства носити одяг з довгими до підлоги рукавами, що було знаком 

благородства походження людини та її непричетність до фізичної праці . У 
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зв'язку з цим з'явився вираз «Працювати абияк» . Закочені рукава, навпаки, є 

символом трудящої людини.  

                

 

В костюмі епохи Відродження моделі знімних рукавів користувалися 

неймовірною популярністю: з їх допомогою жінки могли виглядати 

різноманітно без зміни дорогого вбрання з оксамиту або парчі. Знімні рукави 

прив'язувалися до одягу стрічками або тимчасово пришивались. Окат рукава 

прикрашався бантиками в місцях їх прив'язування і «облямівками», які були 

характерним видом декору костюма того часу: білу сорочку злегка випускали 

в тих місцях, де вона була видна.  

                 

 

В історії костюма існувало безліч різних видів рукавів, які важко 

піддаються будь якій  класифікації. Серед них є відкидні, довгі з прорізами, 

крилоподібної, розрізні та ін Багато рукавів мали досить екзотичні назви: 

«бараняча нога», «слонові» та ін.  
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Види рукавів. 
 

По конструкції ( по крою ) рукава бувають: втачний, реглан, 

суцільнокроєний , комбінований. Рукава можуть бути довгими і короткими, 

3/4 довжини; звуженими або розширеними донизу; вузькими і широкими.      

Чим же відрізняються рукава один від одного?  

Втачний рукав - вид рукава, який пришивається до пройми в місці 

природного переходу плеча в руку. Покрій виробів з втачним рукавом 

вважається класичним , так як є постійним представником моди.  

За формою він може бути прямим, завуженим або розширеним, за 

ступенем прилягання - вузьким, вільним і широким, з манжетом  або без.  

 

       
 

Суцільнокроєний рукав - характерний конструкцією ліфа, в якому 

рукав проектується як єдине ціле із спинкою та пілочкою виробу. Суцільно 

кроєний рукав зручний для створення плавної форми плеча. 

«Летюча миша» - суцільнокроєний рукав із зниженою майже до талії 

лінією пройми, запропонований в 70-ті роки дизайнером Кензо. 
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Реглан - вид рукава, який характеризується своєрідною побудовою ліній 

пройми та рукава (складає з плечем одне ціле і вшивається по косій лінії, що 

проходить від пахви до шиї).  

Уся плечова частина виробу заповнюється рукавом. Верхні кінці деталей 

рукава зливаються з лінією горловини. Цей крій одягу запропонував 

британський фельдмаршал Фицрой Джеймс Генрі Сомерсет лорд Реглан в 

1854 році у Криму (після поранення руки).  Після 1-ої Світової війни 1914 

року, коли регланом почали називати крій рукава, назва закріпилася в 

російській мові і почала означати не тільки рукав, але і одяг з таким рукавом. 

Рукав реглан – це конструкція, яка припускає єдність, нерозчленовану плечову 

частину і власне рукав. 
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Види покроїв реглан 
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Форма пройми: 

 
 

а)   Типовий реглан - пройма проходить через горловину не у її вершин, а 

нижче на півтора-два сантиметри. 

б)  Нульовий реглан - лінія пройми проходить по лінії горловини переду і 

спинки, стикаючись в її кутах (вершинах). 

в) Реглан-погон - пройма йде паралельно плечу, плавно переходячи в 

лінію пройми втачного рукава. 

г) Напівреглан - пройма починається від середини плеча, не зачіпаючи 

горловину. 

д) Фантазійний реглан - комбінація втачного рукава і способів 

моделювання кокетки або горловини. 
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Форма рукава: 

 Стрімкий - для широких плечей. 

 М`який - для вузьких. 

 

Кількість швів (залежить від побудови викрійки): 

 Одношовні. 

 Двошовних. 

 Трьохшовні. 

 

Підбір силуету: 

 

У виробах з рукавом покрою реглан вся плечова частина ліфа заповнена 

рукавом, що створює м’яку округлу лінію плеча, що зорово зменшує його. 

Верхні зрізи рукавів є частиною горловини виробу. У виробах з рукавом 

покрою реглан форму лінії плеча визначають виточки або середній шов, 

розташований від лінії горловини посередині рукава. Даний крій дуже 

зручний, бо не сковує рухів рук і дозволяє менш строго відноситись до 

розмірів одягу. Рукава покрою реглан застосовують у виробах різноманітного 

асортименту жіночого, чоловічого і дитячого одягу. Конфігурація лінії пройми 

і ширина рукава покрою реглан можуть бути найрізноманітнішими. Крій 

реглан використовують для створення багатьох силуетних форм одягу. Він  

має дивовижну властивість маскувати недоліки жіночої фігури. Особливо це 

стосується широких або занадто вузьких плечей. Залежно від того, наскільки 

стрімка або, навпаки, полога лінія реглана, можна візуально звузити або 

розширити верхню частину тулуба. При цьому талія не буде занадто широкою, 

так як необов`язково кроїти вільний силует для додання обсягу в плечах. 

Конструктивна лінія реглану несе багато навантажень. Крім створення 

м’якої форми плеча, лінія реглану є конструктивною лінією, в яку повністю 

або частково забирають розхили виточок спинки та пілочки.  
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Побудова конструкції виробу з рукавом реглан 
 

        Вихідними даними для побудови конструкції виробу з рукавом реглан 

являються: 

-  випробувана базова конструкція пілочки і спинки; 

-  розмірні признаки фігури (мірки)  Впрз, Оп, Озап, Др: 

-  вибрані параметри конструкції, погодженні з модельними особливостями   

виробу (таблиця 1). 

 

Значення головних параметрів виробу покрою реглан, погоджені між собою 

Таблиця 1 
 

Припуск до 

обхвату грудей 

третій  (ПГ3),см 

Припуск  до 

обхвату 

плеча (ПОП),см 

Припуск до 

свободи пройми 

по глибині 

(ПСПР),см 

Кут нахилу 

верхнього зрізу 

рукава (β1), ˚ 

5,0 7,5-13,5 5,5-7,5 27-35 

6,0 9,5-15,0 6,0-8,0 27-35 

7,0 10,5-15,5 6,5-8,5 27-33 

8,0 11,5-16,5 7,0-9,0 26-32 

9,0 13,0-17,5 7,5-9,5 26-32 

10,0 14,5-18,5 8,0-10,0 26-32 

11,0 15,5-20,0 8,0-10,0 27-31 

12,0 17,0-21,0 8,5-10,5 27-31 

13,0 18,0-22,0 9,0-10,5 26-31 

14,0 19,0-24,0 9,5-11,0 26-30 

15,0 20,0-25,0 10,0-11,5 25-30 

 

При побудові креслення конструкції виробу з рукавом реглан можна виділити 

такі етапи: 

 

1. Корегування  вихідних даних базової конструкції. 

2. Побудова лінії реглана пілочки і спинки. 

3. Побудова конструкції задньої (ліктєвої) і передньої частини 

рукава. 

4. Повірка правильності побудови креслення. 
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Особливості побудови креслення спинки 

 
Від точки Ао (А) вгору відкладають відрізок АоАо '(ААО'),  рівний для 

верхнього одягу 1,0 ÷ 1,5 см. Підйом горловини спинки у виробах покрою 

реглан необхідний для збереження рівня лінії  вшивання коміра в готовому 

виробі при розширенні горловини спинки за рахунок рукава (відрізок А2А'2) 

На кресленні конструкції одягу,  проектованої на типову фігуру 

нормальної статури (без жирових відкладень в області шийної точки), точки 

Ао і А збігаються. У верхньому одязі пальтового асортименту передбачають 

підвищення основи горловини спинки 

А Ао = 0,5 ÷ 0,7 см 

З точки А2 вгору до відрізка А2П підіймали перпендикуляр, на якому 

відкладають відрізок А2А'2, рівний для верхнього одягу А2А'2 = АоАо '= 1,0 ÷ 

1,5 см 

Точки А'о і А'з  з'єднують плавною лінією, отримуючи лінію горловини 

спинки, при цьому А2А'2 - розширення горловини. 

Від точки А'2 по лінії горловини відкладають відрізок А'2 г,  що дорівнює    

1,0 ÷ 6,0см (в залежності від моделі та різновиди лінії реглана).  Зі 

збільшенням відрізка  А'2г  візуально скорочується ширина спини, а з його 

зменшенням спина візуально расширяється. 

http://wellconstruction.ru/wp-content/uploads/2011/11/skanirovanie0005.jpg
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Якщо пройма має опуклу лінію, то її найчастіше зводять до точки П3. 

Тоді точки  г  і  Пз  з'єднують прямою лінією і з середини відрізка  гПЗ 

вправо, будуємо перпендикуляр 5-6, висота якого визначається в залежності 

від конфігурації лінії пройми. В середньому відрізок 5-6 дорівнює 1,0 ÷ 

3,0см. При більшому його значенні форма пройми буде візуально сприяти 

вирівнюванню плечевого пояса. Плавно з'єднуючи точки г, 6, П3, 1 і Г'2, 

отримують лінію пройми спинки. При цьому 

Г1 1 = 0,2 Шпр + (0,7 ÷ 1,0) 

Г2Г'2 = ГГ ' 

 Боковий зріз спинки у виробах даного крою оформляють через точки Г'2 

і Н2 прямою лінією. При цьому орієнтуються на ширину спинки по низу: 

Н1Н2 = ГТ'2 + (2,0 - 5,0) 

Більшого розширення спинки по низу досягають шляхом конічного 

розширення деталі. 

При наявності середнього шва спинки у верхньому одязі даного крою 

зпрасування по проймі частково замінюють подовженням середнього зрізу. З 

цією метою з точки И вліво проводять горизонтальну лінію, на якій 

відкладають відрізок ИИ1 

ИИ1 = 11,0 см 

 З точки И, як з центру, радіусом ИИ1 проводять дугу вгору, на якій 

відкладають 0,5 см (тобто 1/4 ÷ 1/3 величини зпрасування спинки для 

створення випуклості на лопатки) і отримують точку И2 . Точки И і И2 

з'єднують прямою лінією і перетин її з лінією АН позначають точкою У '. З 

точки У' до прямої  ИИ2 прокладаємо  перпендикуляр, рівний відрізку 

середнього зрізу спинки УАО' і отримують точку Ао ". 

Лінію горловини спинки відкладають перпендикулярно відрізку  У'Ао ". 

При цьому верхня ділянка спинки повернеться вправо на величину 

подовження среднього зрізу. 
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Побудова креслення задньої частини рукава 

 

 
 Побудова задньої частини рукава виконують на контурі спинки без 

відведення верхньої її частини вправо, враховуючи, що в готовому виробі 

точка Ао", так само як і точка Ао', суміститься з шийною точкою фігури. 

При побудові креслення задньої частини рукава плечевий зріз 

піднімають з метою збільшення об'єму рукава в плечовій області. Величина 

підйому залежить від виду виробів та форми плечового пояса вироби. Для 

верхнього одягу ПП' = 1,5 ÷ 2,0 см (відрізок ПП' відкладають 

перпендикулярно лінії А2П). 

Точки А2 'і П' з'єднують прямою лінією і уточнюють довжину відрізка 

А'2П' , який дорівнює 

А2'П '= Шп + (0,7 ... 1,0), де Шп - ширина плеча  

Побудова зовнішнього зрізу визначає форму рукава. 

 

Для створення м'якої форми рукава зовнішній зріз розташовують на 

продовженні плечового зрізу А2 'П'. При цьому довжину рукава визначають 

за формулою: 

П'О = Др.зап ± М - для верхнього одягу, 

 де М - величина, обумовлена тенденціями моди. 

 

http://wellconstruction.ru/wp-content/uploads/2011/11/skanirovanie00051.jpg
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З точки 0, будуємо перпендикуляр до зовнішнього зрізу рукава А'2 0. 

Далі у верхньому одязі додатково визначають положення точки О1 на 

лінії глибини пройми, через яку проводять лінію ширини рукава вгорі. Її 

розташовують вправо від точки Г1 на відстані, рівній (1/8 ÷ 1/4) Г1Г4 в 

залежності від виду виробів та загального його об'єму. Чим менше об'єм 

вироби, тим менше відрізок Г1О1 і, навпаки, чим більший об'єм виробу, тим 

даний відрізок за значенням ближче до 1/4 Г1Г4. Лінію ширини рукава вгорі 

проводять через точку О1 перпендікулярно зовнішньому зрізу рукава і на 

перетині з останнім отримують точку Р. 

З точки П3 вліво до відрізка ГПЗ будують перпендикуляр, на якому 

відкладають відрізок, рівний припуску, пов'язаного зі збільшенням об'єму 

рукава для утворення м'якої поздовжньої складки. Ця величина пов'язана з 

формою рукава і приймається рівною для верхнього одягу від 0 до 2,0см 

ПзПз '= 0 ... 2 см 

При поглибленні пройми і зміні її конфігурації в верхній частині ширина 

цієї складки змінюється. При м'якій формі рукава ПзПз' ближче до нуля (0 ÷ 

0,5 см), а при стрімкій - ближче до максимальної величини. Якщо лінія 

пройми даного крою вище точки Пз повторює конфігурацію пройми виробу з 

втачними рукавами, то відрізок ПзПз' = 0 (реглан-погон, реглан 

суцільновикроєнний з кокеткою і інші подібні варіанти). 

З точки Пз ' на продовженні лінії  РО1 роблять зарубку радіусом, рівним 

відрізку ПзГ2', і отримують точку 02. 

http://wellconstruction.ru/wp-content/uploads/2011/11/ris4a.jpg
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При м'якій формі рукава лінію внутрішнього зрізу проводять з точки О2 

паралельно зовнішньому зрізу і перетин з лінією низу рукава позначають 

точкою Оз. При такій формі рукава внутрішній зріз має найбільшу довжину. 

 У міру збільшення кута нахилу зовнішнього зрізу рукава (відносно 

продовження лінії плечового зрізу) довжина внутрішнього зрізу буде 

зменшуватися на величину підвищення окату. 

Для рукава стрімкої  форми висота окату може бути визначена так само, 

як і для вшивного рукава, виходячи з вертикального діаметра замкнутої 

пройми на кресленні основи. 

У верхньому одязі з рукавами самої стрімкої форми висота окату може 

дорівнювати П5Г2 (з креслення переду). 

Для побудови зовнішнього зрізу задньої частини рукава стрімкої форми 

на кресленні з точки П ' радіусом, рівним висоті окату, проводять вниз дугу і 

через точку О1 по дотичній до дуги проводять лінію ширини рукава вгорі, на 

яку з точки П' опускають перпендикуляр (точка Р) і продовжують лінію П'Р 

вниз до точки О. 

(П'РО - довжина рукава). З точки О опускають перпендикуляр до лінії 

П'О. 

Для створення стрімкої форми рукава положення точок Пз' і 02 

визначають так само, як і для рукава м'якої форми, але при максимальному 

значенні ПзПз'. 

Точки Пз' і О2 з'єднують прямою лінією і оформляють цю ділянку 

вшивання рукава в пройму як дзеркальне відображення пройми, тобто 

сегмент Пз'02 дорівнює сегменту П3Г2 '. 

З’єднуючи точки г, 6, Пз' і 02 плавною лінією без різких переходів, 

отримують лінію вшивання рукава в пройму. При цьому відрізок 6-6' 

дорівнює для виробів пальтового асортименту 0,6 - 0,8 см. 

Ширина рукава внизу залежить від моделі, але в загальному випадку для 

рукава стрімкої форми вона дорівнює 

003 = 0,5 (Озап + По.зап) + 1, 

де Озап - обхват зап'ястя, см 

Лінію низу задньої частини рукава оформляють з невеликою опуклістю 

посередині відрізка 003. Величина опуклості становить 1,0 см. 

Лінію внутрішнього зрізу в рукавах без ліктьовий виточки оформляють 

злегка опуклою лінією. Величина опуклості на рівні лінії ліктя 0,5 -1,0 см. 

Якщо рукав реглан повинен підкреслювати контур руки в області ліктя, 

то на внутрішньому зрізі задньої частини рукава проектуємо виточки. Для 

цього визначають положення лінії ліктя по формулі 

РЛ = 0,5РО – 2,0 
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З точки Л до відрізка П'0 будуємо перпендикуляр, до перетину з 

внутрішнім зрізом 0203 в точці Л1, від якої вниз по лінії Л1О3 відкладають 

розхил виточки Л1Л2 

Л1Л2 = 2,0 ÷ 2,5 см 

Точки Л і Л2 з'єднують прямою лінією. 

З метою збереження прямої лінії внутрішнього зрізу задньої частини 

рукава при закритій виточки передбачають невелику опуклість на рівні 

сторін виточки: 

Л1Л1'= Л1Л2' = 1,0 ÷ 1,5 см 

Кінець виточки розташовується посередині кута повороту нижньої 

частини рукава. При цьому точка Лз повинна розташовуватися лівіше 

умовної осьової лінії рукава на 1 ÷ 2 см. 

Л1'Лз = Л3Л2 '= 7,0-8,0 см 

Зовнішній зріз рукава від рівня лінії ліктя проводять з точки Л 

перпендикулярно відрізку ЛзЛ, а для отримання досить вузького рукава - 

перпендикулярно відрізку ЛЛ2 '. 

Зовнішній зріз рукава оформляють через точки П', Р' і О' плавною 

лінією. Відрізок РР' визначає форму рукава в області обхвату плеча. 

Лінію низу рукава в верхньому одязі даного варіанту оформлюють 

таким чином: з точки Л2 вниз проводять дугу радіусом, рівним Л1О3, а з 

точки О' радіусом, рівним ширині задньої частини рукава внизу, проводять 

другу дугу і точку перетину цих дуг позначають О3' 

О'О3 = ОО3 
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Побудова креслення переду 

 
При побудові креслення переду м'якої форми нагрудну виточки у 

виробах верхнього асортименту часто зменшують на 2,0 ÷ 3,0 см. 

Для створення прямовисної форми рукава розхил нагрудної виточки в 

даному крої слід зберегти. 

З метою зручності побудови пройми і рукава нагрудну виточки краще 

перевести в лінію горловини переду або середини переду одним з графічних 

способів. Так, при переводі  виточки в горловину намічаємо лінію переводу 

виточки - Г7в.  З точки Г7 через точку в вліво проводять дугу до перетину зі 

сторонами виточки (точки в1 і в2). Розхил нагрудної виточки в1в2  відкладають 

від точки в вліво по дузі і таким чином отримують виточку, переведену в 

горловину (в в3). Поєднуючи точку в3 з вершиною горловини (точкою А9), 

отримують ділянку горловини при закритій нагрудній виточці в плечовому 

зрізі. 

А9С = 2,0 ÷ 5,0 см (може бути і інша величина відповідно до моделі). 

Точки С і П6 з'єднують прямою лінією і до її середини будуємо 

перпендикуляр, на якому відкладають відрізок С1С2. 

С1С2 = 1,0 ÷ 2,0 см (може бути і інша величина відповідно до моделі). 

Відрізок С1С2 визначає форму лінії пройми. 

Плавно поєднуючи точки С, С2, П6, 2 і Г2, отримують лінію пройми 

переду. При цьому 

 Г42 = 0,2Шпр + 0,2 

http://wellconstruction.ru/wp-content/uploads/2011/11/ris2b.jpg
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при цьому Шпр - ширина пройми, отримана при розрахунку і побудові 

базисної сітки креслення. 

Після побудови пройми виточки можна залишити в плечовому зрізі. При 

цьому 

А1С'= А9С 

А10С3'= П7С3 

С3Г7 = Г7С3' 

Бокові зрізи деталей переду будують в повній відповідності з боковими 

зрізами спинки. 

 

Побудова креслення передньої частини рукава 

 
При м'якій формі рукава лінію зовнішнього зрізу будують, як 

продовження плечового зрізу А9П5, на якому визначають положення точок Р1 

і С4. При цьому 

П5Р1 = П'Р (П'Р - з креслення спинки) 

Р1 С4 = РО (РО - з креслення спинки) 

З точок С4 і Р1  до лінії П5С  відкладають перпендикуляри. З точки П6 

вправо до відрізка СП6  відкладаємо перпендикуляр висотою 0 ÷ 2,0 см (точка 

С5). При м'якій формі рукава відрізок П6С5 близький до нуля (0- 0,5 см). Для 

рукавів прямовисної форми П6С5 дорівнює 2,0см. Але при конфігурації 

пройми, що повторює вище точки П6 контур пройми вшивного рукава, 

http://wellconstruction.ru/wp-content/uploads/2011/11/ris4b.jpg
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П6С5=0. Розширення рукава здійснюється за рахунок зміни конфігурації 

зовнішнього зрізу вліво від точок Р1і С4. 

С5С6 = П6Г2 

Через точку С6 паралельно зовнішньому зрізу проводять лінію 

внутрішнього зрізу рукава до перетину з лінією низу в точці С7. 

Для отримання стрімкої форми рукава зовнішній зріз будують таким 

чином. З точки П5 радіусом, рівним П'Р (з креслення спинки), проводять вниз 

дугу, щодо якої через точку Г4 проводять дотичну лінію (ширини рукава 

вгорі), і на неї з точки П5 опускають перпендикуляр. Перетин позначають 

точкою Р1. Довжину зовнішнього зрізу передньої частини рукава відкладають 

від точки П5 на продовженні лінії П5Р1 і отримують точку С'4. 

П5С4 = П'О 

        П6С5 = 2,0см 

С5С6 = П6Г2 

Лінію вшивання рукава в пройму проводять плавно через точки С, С2 ', 

С5, С6, при цьому 

С2С2 '= 0,2 ÷ 0,4 см 

Зовнішній зріз рукава отримують, поєднуючи точки П5, Р1' і С4 плавною 

лінією.  При цьому відрізок Р1Р1' визначає форму рукава в області обхвату 

плеча і дорівнює відрізку РР '. 

Лінію низу рукава проводять перпендикулярно відрізку П5С4 і 

відкладають  на ній ширину рукава внизу, яку визначають за формулою 

С4С7 = 0,5 (Озап + П о.зап) -1,0  

де Озап - розмірний ознака обхват зап'ястя. 

Точки С6 і С7 з'єднують увігнутою лінією з невеликою виїмкою 

посередині. При цьому 

Л4Л4 '= 0,5 ÷ 0,7 см 

Лінію низу передньої частини рукава оформляють увігнутою лінією, 

стріла прогину якої посередині відрізка С4С7 становить для верхнього одягу 

1,0 см. 

Якщо рукав має ліктьову виточки, то 

С4С4 '= С7С7' = 1,0 ÷ 2,0см 

(Поворот рукава в напрямку руху руки). 
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Побудова куртки з трьохшовними рукавами реглан на 

основі двухшовного втачного рукава 
 

Куртка пряма вільна має внутрішню застібку-блискавку і кнопки по 

борту, дві кишені на пілочках: верхня похила і бічна горизонтальна (обидві 

кишені в рамку з застібками-блискавками) і капюшон.  Низ куртки стягується 

шнуром. 

                 Припуски на вільне облягання, см: 

          Пг = 9...10,0            Пд.т.п = 1,4 

          Пс.пр = 4...5,0         Пш.горло.с = 2,0 

          Пд.т.з = 1.п = 13,5 

       Розподіл загального припуску Пг по ділянках, см: до ділянки пройми - 

5,5 см (55 %); до ширини спинки - 2,5; ширина грудей – 2,0. 

       До ділянки пройми дається також припуск на шви 2 см (якщо ширина 

спинки і пілочки без припусків на шви). У нашому прикладі спинку і пілочку 

будують без припусків на шви. 
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Форма пройми залежить від конфігурації і розташування ліній: на 

спинці А22П31, на пілочці А42П61. Розташування цих ліній залежить від 

фасону. 

       Для побудови виточки від точки А42 по горловині відкладають розхил 

виточки 1,0 см і довжину 6,0 см. Ширину плеча спинки і пілочки будують без 

припусків на шви. Довжину плеча спинки порівняно з довжиною плеча 

пілочки збільшують на 0,7 см. Точки П1 і ПЗ1 (на спинці) і точки П5 і П61     

(на пілочці) з'єднують прямими лініями. 

        Побудова рукава реглан суміщенням верхніх частин спинки і пілочки 

між точками: А2, П1, ПЗ1 і А22 (на спинці) і А41, П5, П61, А42 (на пілочці) з 

рукавом не вимагає ніяких додаткових розрахунків. Перш ніж прикласти 

частини спинки і пілочки до рукава, будують креслення рукава і визначають 

висоту оката рукава О1Рп, яка дорівнює відрізку О1Г'8 – 2,0 см на кресленні 

виробу. 

Для точного суміщення верхніх частин спинки і пілочки з рукавом 

визначають положення точок 5' і О4 , які відповідають точкам П61 і П31 на 

пілочці і спинці.  

Рп5' = Г4П61;  

РлО4=Г11П31. 

      Середню лінію рукава, побудовану від точки О2 переміщують по всій 

довжині  вправо на 1,0 см, 

         О2ОЗ=О1О3/2+1,0. 

         Точки О2 і О4, а також О2 і 5' з'єднують прямими лініями. 

Верхню частину пілочки А41, П5, П61 і А42  поєднують з рукавом таким чином, 

щоб точки П61 і 5' і лінії П61П5 і 5'О2 збіглися. Верхню частину спинки А2, П1, 

ПЗ1  і А22  також поєднують з рукавом таким чином,  щоб точки ПЗ1  і  О4   

 і  лінії П31П1 і О4О
2
 збіглися. 

        По середній лінії рукава від точки О21, розташованої на 3,0 см нижче 

точки О2, дають припуски на шви. Положення точки О21 може змінюватися в 

залежності від ширини рукава. Принцип побудови нижньої половинки рукава 

залишається в основному незмінним РпР2 = Шпр; Р212 = Р111 - 0,5. 

Через точки О4 і 12 проводять пряму лінію і на її перетині з 

перпендикуляром, опущеним з точки Р7 на лінію О4Рл  (точка Р8),  

визначають ліктьовий перекат. 

         Для визначення ширини нижньої половинки рукава на рівні висоти 

окату визначають всю ширину рукава в розгорнутому вигляді, віднімаючи 

загальну ширину верхньої половинки рукава з припуском на шви. 

 

 



20 

 

Особливості побудови півреглана і реглана-пагона 

 
 

 
 

Конструкції піврегланів і реглан-погонів є похідними від конструкції 

реглана. У півреглана пройма закінчується на плечевих зрізах спинки і 

пілочки на деякій відстані від точок А21 і А41 на відміну від реглана, у якого 

пройма закінчується на горловині. Зазвичай це відстань 4,0 – 7,0 см. 

А21п=7,0см;А41п2=7,0см. 

        Для побудови пройми точки n і П31 на спинці і точки n2 і П61 на пілочці 

з'єднують плавними лініями. Для побудови оката рукава від точки і вправо 

відкладають 1,2 см - розхил виточки (точка n1). Точки n1 і П32 (на спинці) і 

точки n2 і П62 (на пілочці) з'єднують плавною лінією. Для вирівнювання 

довжини оката рукава з проймою на пілочці з точки П62 радіусом П61п2 

роблять зарубку на лінії п2П62 (точка n3). По лініях оката і пройми спинки і 

пілочки даються припуски на шви. 
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 Реглан-пагон не має однорідної пройми. Верхня частина пройми 

будується на деякій відстані від плечового зрізу і майже паралельна йому.  

Зазвичай відстань від плечового зрізу 4,0 – 6,0 см. 

        Для побудови пройми спинки відкладають відрізки А21А22, П11П12 і 

точки П12 і П31 з'єднують плавною лінією, а для побудови оката рукава 

з'єднують плавною лінією точки П12 і П32. Для вирівнювання довжини оката 

рукава з проймою з точки П32 радіусом П31П12 роблять зарубку на лінії П12П32 

(точка П13).  Точки П13 і А22 з'єднані плавною лінією. 

        Для побудови пройми рукава на кресленні пілочки відкладають відрізки 

А41А42 і П50П51, а точки П51 і П61 з'єднують плавною лінією. 

Для побудови оката рукава точки П51 і П62 також з'єднують плавною лінією. 

Для вирівнювання довжини лінії оката рукава з лінією пройми від точки П62 

радіусом П61П51 роблять зарубку на лінії П51П62 (точка П52). Точки П52 і А42 

з'єднують плавною лінією. По лініях оката і пройми даються припуски на 

шви. 
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Види  покроїв cуцільнокроєних  рукавів 
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Особливістю виробів із суцільнокроєними рукавами є те, що рукав 

викроюється разом із спинкою і передом. 

Рукав цього покрою може бути найрізноманітнішої форми, довжини і т. 

д.: 

 без верхнього шва з підрізом по окату, 

 одношовний,  двошовний;  

короткий і довгий; 

 широкий і вузький; 

з ласткою і без неї;  

м'якої і прямовисної форми. 

Форма рукава залежить передусім від вибраного нахилу плечової лінії 

(напрям верхнього зрізу), ширини рукава, глибини пройми, способів 

оформлення верхнього і нижнього зрізів.  

Менший нахил рукава характерний для виробу м'якої форми, зі 

слабиною на ділянці пройми. Великий нахил рукава характерний для виробу 

прямовисної форми, він забезпечує чіткішу форму сукні в плечовій частині і 

на ділянці пройми, наближаючи рукав до вшивного.  

Найбільшою ширина рукава буде тоді, коли лінія рукава продовжує 

лінію плечового зрізу, тобто у виробах м'якої форми та з поглибленою 

проймою. Великий нахил рукава зменшує його ширину. Тому, щоб мати 

певну ширину рукава, можна застосовувати ластку (якщо рукав прямовисної 

форми). 

Для збільшення кута нахилу рукав прямовисної форми піддають волого-

тепловій обробці (відтягування верхніх зрізів у передніх половинках рукавів 

на ділянці плеча). 

У виробах з суцільнокроєними рукавами глибину пройми додатково 

збільшують порівняно з проймою у сукнях з ушивними рукавами. Боковий 

зріз поділяє ширину пройми навпіл. 

 

Конструювання сукні з суцільнокроєним рукавом 
 

Коли будують креслення сукні із суцільнокроеним рукавом, прибавку на 

вільність пройми за глибиною беруть 4...5 см. Можливе поглиблення пройми 

і до лінії талії (покрій «летюча миша»). Щоб сукня була зручною, прибавку 

на вільність рухів по лінії грудей (Пг) збільшують на 1,5...2,0 см порівняно з 

прибавкою для сукні з вшивним рукавом. Враховують також загальну 

прибавку на лінії грудей. Ширина пройми при цьому повинна бути не 

меншою як Оп:2 + 2,0 см. Прибавку до обхвату плеча для виробів із 
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суцільнокроєними рукавами беруть таку: 4...5 см — при вузьких рукавах, 

6...8 см — при середніх, 10…12 см — при широких. 

Довжина суцільнокроєних рукавів може бути різною — від дуже 

коротких (завдовжки 6...10 см) до довгих. 

Креслення сукні з суцільнокроеним рукавом м'якої форми будують на 

основі креслення сукні з вшивним рукавом. Прибавка по лінії грудей на 

вільне прилягання (Пг) і розподіл її по ділянках креслення залишаються 

такими самими, як і при побудові сітки креслення сукні з вшивним рукавом 

— Пг = 5...6 см (до ширини спинки — 0,2Пг, до ширини переду — 0...0,1Пг, 

до ширини пройми — 0,8...0,7Пг). 

Збільшують такі прибавки: до ширини горловини спинки і переду — 

Пш.гор = 1,0 см; до довжини спинки до лінії талії — Пдтс = 0,5...1,0 см; на 

вільність пройми по глибині — Пвпр = 3...5 см. 
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Побудова креслення спинки 

 

Для кращої посадки виробу на фігурі побудову починають з 

переміщення верхніх контурних ліній спинки. Від точки А вгору по 

вертикалі відкладають 0,5...1,0 см і позначають точку А', АА' = 0,5 см. Це 

потрібно для збереження балансу виробу в готовому вигляді і для збереження 

рівня лінії вшивання коміра при розширенні горловини спинки. 

Із точок А2 і П1 проводять перпендикуляр до лінії плеча А2П1, на яких 

відкладають відрізки (від точки А21...1,5 см, від точки П1 — 1,5...2,0 см), 

позначають точки А'2 і П'1, А2А'2 = 1,5 см; П1П'1 = 2,0 см. 

Лінію горловини спинки оформлюють плавною кривою, з'єднуючи точки 

А' і А2. 

При м'якій формі рукава верхній зріз збігається з продовженням лінії 

плечового зрізу А'2П'1. Точка А'2 і П'1 з'єднують прямою лінією, яку 

продовжують вправо. На ній відкладають довжину плеча, розхил виточки і 

довжину рукава ± мода, позначають точку М, А'2М = Шп + виточка і посадка 

+ Др. 

Із точки М до верхнього зрізу рукава опускають перпендикуляр. 

Ширина рукава визначає м'якість виробу на ділянці пройми. Чим більша 

ширина рукава, тим м'якший виріб під проймою. Найбільша ширина рукава, 

як уже зазначалось, при покрої «летюча миша». 

Ширина рукава залежить від величини відрізків Г2Г '2 — чим більший 

відрізок Г2Г '2 , тим ширший рукав, і, навпаки, чим менший цей відрізок — 

тим вужчий рукав. Точку Г '2 розміщують залежно від крою рукава і моделі, у 

середньому вона не доходить до точки Т2 на 5...7 см, а до точки Г2 на 2...4 см. 

Із точки Г '2 паралельно верхньому зрізу рукава проводять лінію до 

перетину з лінією низу, позначають точку М1. 

Допоміжну точку Т3' знаходять так: Т3Т3' = 1,0 см (для вільності руху), 

Т2Т3 ≤ 1,5 см. 

Точку Г2 з'єднують прямою лінією з точкою Т3'. 

Лінію талії спинки ліфа дістають, з'єднавши плавною лінією точки Т1 і 

Т3'. 

Розміщення виточок-защипів пов'язане з формою спинки. Побудова 

виточок така сама, як у виробі з вшивним рукавом. 

У цьому варіанті виточки можна замінити легкими зборками по лінії 

талії. 

Для оформлення нижнього зрізу рукава треба побудувати бісектрису 

кута Т2 Г'2М1, яка визначає мішкуватість рукава. 

Допоміжну точку г визначають так: Г'2г = 7,0 см. . 
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Нижній зріз рукава спинки оформлюють плавною лінією, з'єднуючи 

точки Т3', г, М. 

З'єднавши точки М і М1 плавною опуклою лінією, дістають лінію низу 

рукава. Величина опуклості посередині відрізка ММ1 дорівнює 0,5...0,7 см. 

Якщо рукав звужений донизу, ширина рукава спинки по нижньому зрізу 

дорівнює (Озап + Позап) : + 1,0 см. У цьому разі точку Г'2 з'єднують прямою 

з точкою М1. 

 

Побудова креслення переду 

 

При побудові креслення переду сукні із суцільнокроєним рукавом м'якої 

форми, щоб уникнути надмірної м'якості на ділянці грудей, розхил нагрудної 

виточки зменшують і визначають так: і А8П7= 2(СгІІ - СгІ) - 1,0 см. 

Допоміжну точку Т5' знаходять так: Т5Т5' = 1,0 см. 

Точку Г '2 з'єднують прямою лінією з точкою ОТ5. 

Лінію талії переду ліфа дістають, з'єднавши плавною лінією точки Т5' і 

Т8. 

Нижній зріз рукава переду — дзеркальне відбиття нижнього зрізу рукава 

спинки: Г'2М3 = Г '2М1 (зі спинки). 

Кут Т2Г'2М3 поділяють бісектрисою, на якій відкладають відрізок Г'2г1 = 

Г'2г = 7,0 см. 

Нижній зріз рукава переду оформлюють плавною лінією, з'єднуючи 

точки Т5', г, М3. 

З точки М3 до лінії нижнього зрізу опускають перпендикуляр, на якому 

відкладають ширину рукава внизу: М3М2 = (Шрвнизу : 2) – 1,0 см, або (Озап + 

Позап):2 – 1,0 см. 

Точку М2 з'єднують прямою лінією з точкою А9. 

Верхні зрізи рукава переду вирівнюють за верхнім зрізом рукава спинки. 

Зріз низу рукава оформлюють через точки М2 і М3 плавною увігнутою 

лінією. Величина вгнутості посередині відрізка М2М3 дорівнює 0,5...0,7 см. 

На ділянці точок г і г1 у виробі можна застосувати волого-теплову 

обробку (відтягти). 
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Рукав короткий м'якої форми 
 

Рукав короткий м'якої форми будують на основі довгого рукава, 

змінивши положення точки Г'2 , її розміщують вище. У зв'язку з цим 

змінюється й ширина рукава. Чим вище лежить точка Г'2, тим вужчий рукав. 

Довжина короткого суцільнокроєного рукава дорівнює 6...10,0 см або за 

моделлю. 
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