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Питання для підготовки до роботи 

1. Назвіть основні конструктивні різновиди жіночих 

спідниць-штанів. 

2. Спідниця-штани – це ?  

3. З яких деталей складається спідниця-штани? Назвіть 

основні зрізи деталей. 

4. Які вихідні дані необхідні для проектування базової 

конструкції спідниці-штанів? 

5. Як визначають ширину спідниці-штанів по лінії стегон? 

6. Які фактори визначають добру якість посадки спідниці-

штанів на фігурі? 

Посібники та інструменти 

1. Плакати навчальні. 

2. ГСТ 17-326-81 “Розмірні ознаки типових фігур жінок” 

3. Журнали мод. 

4. Приладдя для креслень. 

5. Папір для креслення формату А4 (210*297). 

Методичні вказівки до виконання роботи 

1 .Вивчення сучасних конструкцій спідниці-штанів бажано 

проводити по журналах мод. 

2. Виконння технічного креслення базової конструкії 

спідниці-штанів. 

3. Проставити на кресленні всі необхідні позначення та 

символи.  

4. Перевірити якість виконання креслення базової 

консрукції спідниці-штанів. 

5. Нанести конструктивні лінії на креслення згідно 

вибраної моделі. 

6. Провести моделювання виробу. 

7. Виконання  завдання на розробку конструкції спідниці-штанів. 
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Загальні відомості 

  Поясні вироби є надзвичайно зручним та поширеним видом 

одягу в гардеробі кожної жінки. 

 До поясних виробів відносять спідниці, штани, а також 

модифікації спідниць-штанів. 

 Основним поясним виробом є спідниця. В жіночому гардеробі 

цей виріб може бути як самостійним видом одягу, так і складовою 

частиною плаття, костюма, ансамблю. 

Класична форма спідниці - пряма, її основою вважають 

спідницю, яка складається з переднього і заднього полотнищ з 

двома боковими швами та виточками по лінії талії. 

Кількість виточок та їх місце розташування пов'язують з 

формою стегон. 

  Для кльошових спідниць характерне значне розширення по лінії 

низу і, як правило, відсутність виточок по лінії талії. 

Штани - зайняли видне місце у гардеробі жінки. 

   В залежності від конструктивного оформлення лінії низу 

штани розрізняють: 

• класичний варіант довгі та вкорочені; 

• гольф - призібрані під коліном еластичною тасьмою або 

патою; 

• бермуди - вільні, різної довжини вище або нижче лінії 

колін, можливі варіанти з манжетами; 

• зуави - широкі, призібрані від стегон та під коліном, внизу 

на вузькій манжеті; 

• шорти - різного об'єму та довжини. 

При визначенні довжини класичної форми штанів слід 

враховувати , що відстань від підлоги до лінії низу не є постійною. 

При ширині штанів внизу 20- 23см ця величина повинна бути 7-

8см, при ширині 24-27см відповідно 5-6см і 28-32см - 3-4см. Таким 

чином, чим вужчі штани внизу, тим вони коротші. 

 

символи.  

4. Перевірити якість виконання креслення консрукції даної 

спідниці. 

5. Нанести конструктивні лінії на креслення згідно вибраної 

моделі. 

6. Провести моделювання виробу. 

7. Виконання  завдання на розробку базової конструкції 

спідниць в складки, зборки, в яруси. 

 

  Інструкційна карта ПР №4 

Тема:     Конструювання спідниці-штанів різних форм та   

конструкцій, їх моделювання. 

Мета:   -  вивчити базову конструкцію спідниці-штанів; 

             -  навчитися правильних прийомів моделювання спідниці-

штанів; 

             - виховувати в собі естетичний смак, просторову уяву. 

Зміст роботи 

1. Вивчення конструкцї різних видів спідниці-штанів. 

2. Складання завдання на розробку базової конструкції 

спідниці-штанів. 

3. Визначення вихідних даних для побудови базисної 

конструкції спідниці-штанів. 

4. Виконання технічних розрахунків для конструкції 

спідниці-штанів. 

5. Побудова креслення базової конструкції жіночої 

спідниці-штанів. 

6. Перевірка креслення базової конструкції. 

7. Нанесення конструктивних ліній моделі на основу. 

8. Проведення моделювання спідниці-штанів згідно 

вибраної моделі. 

9. Аналіз результатів роботи; формулювання висновків. 
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Спіднииі- штани - це синтез двох виробів: спідниці та штанів. 

Креслення конструкції спідниці-штанів будують на основі прямої 

спідниці з внесенням змін на окремих ділянках. 

Спідниця-штани по формі буде ближчою до штанів, якщо 

вона прилягає до статури в області сидіння з різним вирішенням 

лінії низу, так і до спідниці, якщо вона є напівприлягаючою в 

області сидіння і дуже «стримана» по всій довжині. 

 

Вихідні дані для конструювання поясних виробів 

Для конструювання поясних виробів основними вимірами 

постави є півобхват талії, півобхват стегон та довжина виробу. 

Півобхват талії (Ст) - вимірюють, стрічка проходить 

горизонтально навкруг тулуба на рівні лінії талії. 

Півобхват стегон (Сс) - стрічка проходить горизонтально 

навкруг тулуба на рівні сідничних точок. 

Довжину спідниці вимірюють від рівня талії ззаду, а штанів - 

збоку. 

      З метою забезпечення якісної посадки спідниці та штанів на 

статурі використовують також прибавки на вільне прилягання по 

лінії талії (Пт) і по лінії стегон (Пс). Величини прибавок 

вибирають, залежно від степені прилягання поясного виробу. 

Прибавки для конструювання поясних виробів 

Таблиця  

Назва 

виробу 

Степінь прилягання 

Дуже 

щільне 

Щільне Середнє Вільне 

Пт Пс Пт Пс Пт Пс Пт Пс 

Спідниця 0 0-0.5 

 

 0.7-1 1 1.5-2 від 1.0 від 2.0 

Штани 
0 

0-0.5 0.5- 

0.7 

0.7-1 1-1.5 1.5-2 від 1.5 від 2.5 

 

3. Побудова креслення конструкції жіночих спідниць в 

складки, зборки, багатоярусні . 

4. Перевірка креслення конструкції спідниці. 

5. Нанесення конструктивних ліній моделі на основу згідно 

вибраної моделі. 

6. Проведення моделювання спідниці. 

7. Аналіз результатів роботи; формулювання висновків. 

Питання для підготовки до роботи 

1. Назвіть основні конструктивні різновиди жіночих 

спідниць. 

2. Як розраховують глибину складки по лінії стегон? 

3. Визначте необхідну кількість матеріалу на спідницю в 

кругову складку на себе? 

4. Які вихідні дані необхідні для проектування базової 

конструкції даних спідниць? 

5. Від чого залежить витрата матеріалу для багатоярусної 

спідниці? 

6. Як розраховують та розподіляють сумарний розхил 

виточок по лінії талії? 

7. Які фактори визначають добру якість посадки спідниці 

на фігурі? 

Посібники та інструменти 

1. Плакати навчальні. 

2. ГСТ 17-326-81 “Розмірні ознаки типових фігур жінок” 

3. Журнали мод. 

4. Приладдя для креслень. 

5. Папір для креслення формату А4 (210*297). 

Методичні вказівки до виконання роботи 

1 .Вивчення сучасних конструкцій спідниць бажано 

проводити по журналах мод. 

2. Виконання технічного креслення  конструкії спідниць в 

складки, зборки, в яруси. 

3. Проставити на кресленні всі необхідні позначення та 
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Базисна сітка прямої спідниці 

Вихідні дані для побудови - це розмірні ознаки, прибавки і 

фасон. 

Розмірні ознаки:      обхват талії        От = 76,0 см 

                                  обхват стегон     Ост = 104,0 см 

                                  довжина виробу   Дв = 65,0 см 

Прибавки:               до півобхвату талії Пт = 1,0 см 

                                 до півобхвату стегон Пст = 2,0 см 

 

 

Додаткові виміри  

Дп = 100,0см,     Дб = 101,0см,    Дз = 100,0см 

      = Дп – Дв = 100,0 - 65,0 = 35,0 

Дв.б = Дб -       = 101,0 - 35,0 = 66,0 

Методичні вказівки до виконання роботи 

  1.  Вивчення сучасних конструкцій спідниць бажано 

проводити по журналах мод. 

2. Виконати розробку базової конструкції спідниці в клин 

та конічних спідниць. 

3. Виконати технічне креслення базової конструкії 

спідниці в клин та конічних спідниць. 

4. Проставити на кресленні всі необхідні позначення та 

символи. Вказати провідні 

розмірні ознаки, які визначають розмір спідниці. 

5. Перевірити якість виконання креслення базової 

консрукції спідниці. 

6. Нанести конструктивні лінії моделі на конструкцію. 

7. Провести моделювання виробу. 

8. Виконати завдання на розробку базової конструкції 

спідниці в клин та конічних спідниць. 

 

Інструкційна карта ПР №3 

 

Тема:   Конструювання спідниць в складки, зборки, 

багатоярусні,              їх  моделювання. 

Мета:   -  вивчити базову конструкцію поясних виробів; 

             -  навчитися правильних прийомів моделювання спідниць 

та переносу 

                конструктивних ліній; 

             - виховувати в собі акуратність до роботи, просторову 

уяву. 

Зміст роботи 

1. Визначення вихідних даних для побудови базисної 

конструкції спідниць в складки, зборки, багатоярусні. 

2. Виконання технічних розрахунків для конструкції 

спідниць. 
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Дв.з = Дз -        = 100,0 - 35,0 = 65,0 

 

1. Положення лінії стегон 

      ТС = 0.5 х Дтс  - 2,0 = ½ 40,5 – 2,0 = 18,5  або (18,0-20,0 см) 

 

2. Положення лінії низу 

     ТН = Д в.з = 65,0см 

Проводимо горизонтальні лінії через точки  С, Н 

 

3. Ширина спідниці по лінії стегон 

     СС1 = Сст + Пст = 52,0 + 2,0 = 54,0см 

Опускаємо перпендикуляр з точки С1 до лінії низу, точка 

перетину  Н1 

 

4. Положення лінії талії переду 

     Н1Т1 = Дв = 65,0см 

 

5. Положення бокового шва 

     СС2= 0.5 х СС1 - 1,0 = ½ 54,0 - 1,0 = 26,0см 

Опускаємо перпендикуляр з точки С2 до лінії низу, точка 

перетину  Н2 

 

6. Положення лінії талії боку 

   Н2Т2 = Дв.б = 66,0см 

 

7. Лінія талії 

З'єднюємо точки Т, Т2, Т1  

 

8. Лінія, що визначає кінці виточок 

 ТК = 2/3 ТС = 2/3 18,5 =12,2см 

 Т1К1 = 1/3 Т1С1 = 1/3 18,5 = 6,3см 

 

Зміст роботи 

1. Вивчення конструкцї різних видів спідниць. 

2. Визначення вихідних даних для побудови базисної 

конструкції спідниці в клин та конічних спідниць. 

3. Виконання технічних розрахунків для конструкцій 

спідниці в клин та конічних спідниць. 

4. Побудова креслення базової основи даних  конструкцій. 

5. Перевірка креслення базової конструкції спідниці. 

6. Нанесення конструктивних ліній моделі на основу. 

7. Проведення моделювання спідниці. 

8. Аналіз результатів роботи; формулювання висновків. 

 

Питання для підготовки до роботи 

1. Назвіть основні конструктивні різновиди жіночих 

спідниць.  

2. Які вихідні дані необхідні для проектування базової 

конструкції спідниці в клин та конічних спідниць? 

3. Від чого залежить кількість клинів?   

4. Від чого залежить ступінь розширення клина спідниці-

годе?  

5. Чому і яким чином слід уточнювати лінію низу конічної 

спідниці? 

6. Яка кількість тканини потрібна на спідницю-годе? Чи 

можна її зменшити за рахунок крою? 

7. Чи можна її зменшити за рахунок крою? 

Посібники та інструменти 

1. Плакати навчальні. 

2. ГСТ 17-326-81 “Розмірні ознаки типових фігур жінок” 

3. Журнали мод. 

4. Приладдя для креслень. 

5. Папір для креслення формату А4 (210*297). 
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Креслення базисної сітки 

 

Посібники та інструменти 

1. Плакати навчальні. 

2. ГСТ 17-326-81 “Розмірні ознаки типових фігур жінок” 

3. Журнали мод. 

4. Приладдя для креслень. 

5. Папір для креслення формату А4 (210*297). 

Методичні вказівки до виконання роботи 

  1. Вивчення сучасних конструкцій спідниць бажано 

проводити по журналах мод. 

2. Виконують завдання на розробку базової конструкції 

прямої спідниці. 

3. Виконати технічне креслення базової конструкії прямої 

спідниці. 

4. Проставити на кресленні всі необхідні позначення та 

символи. Вказати провідні 

             розмірні ознаки, які визначають розмір спідниці. 

5. Перевірити якість виконання креслення базової 

консрукції спідниці. 

6. Нанести конструктивні лінії моделі на конструкцію. 

7. Провести моделювання виробу. 

8.  Нанести напрямок нитки основи на змодельовані лекала. 

 

Інструкційна карта ПР №2 

  Тема:   Конструювання спідниць різних форм та конструкцій, їх  

моделювання. 

Мета:   -  вивчити базову конструкцію спідниці в клин та 

конічних   спідниць; 

             -  навчитися правильних прийомів моделювання 

спідниць та переносу конструктивних                       

ліній; 

             - виховувати в собі акуратність до роботи. 
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Побудова прямої спідниці 

 

        9.  Положення задньої виточки 

СС3= 0,4 х СС2 = 0,4 х 26,0 = 10,4см 

 

        10.  Положення передньої виточки 

С1С4= 0,4 х С1С2 = 0,4 х 28,0 = 11,2см 

 

       11.  Сума розхилів виточок 

 = (Сст+Пст) - (Ст+ Пт)  = (54,0+2,0) - (38,0+ 1,0)  = 56,0 – 

39,0 = 17,0см 

Сумарний розхил виточок розподіляють на боковий шов, 

передню і задню виточки.  

 

       12.  Величина виточки в боковому шві  

0.5 х   = ½ 17,0 = 8,5см 

Якщо розхил  виточки  в боковому шві більше 7,0см , то його 

зменшують до 6,5 – 7,0см    і проектують додаткову виточку на 

передньому полотнищі. Довжина виточки – від точки С2 вверх  

відкладаємо 2,0см. 

 

      13.  Величина задньої виточки 

0.35 х  = 0.35 х 17,0 = 5,95см  

Якщо розхил  виточки на задньому полотнищі більше 5,0см , то 

проектують дві виточки, середні лінії яких визначається   Сс = 

6,0 – 6,5см,  сс1 =  7,0 – 8,0см. 

    

      14.  Величина передньої виточки 

0.15 х  = 0.15 х 17,0 = 2,55см 

Якщо розхил  виточки на передньому полотнищі більше 2,5см , 

то проектують дві виточки, середні лінії яких визначається   

С1с2 = 10,0 – 12,0,  с2с3 =  4,0 – 6,0см. 

 

Інструкційна карта ПР №1 

Тема:    Конструювання прямих спідниць, їх моделювання. 

Мета:   -  вивчити базову конструкцію поясних виробів; 

             -  навчитися правильних прийомів моделювання спідниць 

та переносу конструктивних ліній; 

             - виховувати в собі акуратність до роботи. 

Зміст роботи 

1. Складання завдання на розробку базової конструкції 

прямої спідниці. 

2. Визначення вихідних даних для побудови базисної 

конструкції прямої спідниці. 

3. Виконання технічних розрахунків для конструкції 

спідниць. 

4. Побудова креслення базової конструкції жіночої прямої 

спідниць. 

5. Перевірка креслення базової конструкції спідниці. 

6. Нанесення конструктивних ліній моделі на основу. 

7. Проведення моделювання спідниці. 

8. Аналіз результатів роботи; формулювання висновків. 

Питання для підготовки до роботи 

1. Назвіть основні конструктивні різновиди жіночих 

спідниць. Який з них є основний? 

2. Яка спідниця називається прямою? 

3. З яких деталей складається пряма спідниця? Назвіть 

основні зрізи деталей. 

4. Які вихідні дані необхідні для проектування базової 

конструкції спідниці? 

5. Як визначають ширину спідниці? 

6. Як розраховують та розподіляють сумарний розхил 

виточок по лінії талії? 

7. Які фактори визначають добру якість посадки спідниці 

на фігурі? 
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Креслення прямої спідниці 

 

 

 

ДЕФЕКТИ ШТАНІВ 

1. Косі заломи у ділянці стегон. 

 

     Причина: задні половинки штанів завужені у ділянці стегон. 

     Виправлення: розширити за рахунок припуску тканини по 

кроковому шву задніх половинок або вставити клин 20 см 

завдовжки, 7...10 см завширшки. 

 

2.  На задніх половинках штанів косі заломи до бокових швів, 

виріб сковує рухи, створює незручність. 

   Причина: недостатня довжина середнього зрізу. 

   Виправлення: у верхній частині середнього шва передбачити 

кокетку або підняти бокові зрізи задніх половинок угору 

відносно передніх половинок. 

 

 3. Згини кантів передніх половинок штанів зміщені до 

бокових швів.        

     Причини: половинки штанів неправильно з'єднані у крокових 

швах, передні половинки зміщені вниз; під час 

конструювання не враховано позицію ніг, стопа нахилена 

досередини; короткий боковий шов, не враховано 

особливості фігури (опуклість стегон). 

   Виправлення: передні половинки штанів перемістити вгору по 

крокових швах на потрібну величину, підрізуючи зріз банта; 

розширити задні половинки штанів у ділянці стегон за 

рахунок припуску по середньому і частково по кроковому 

швах; видовжити боковий шов за рахунок припуску на 

довжину штанів, відповідно зберегти кроковий зріз по 

довжині, а середній шов і лінію банта поглибити, тобто на 

таку саму величину зрізати надлишки по лінії пришивання 

пояса, по вершині банта і по середньому шву. 
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Пряма спідниця у зборку 

Така спідниця кроїться з м’якої шовкової тканини. 

 

Вихідні дані 

Розмірні ознаки:  обхват стегон  Ост = 104 см 

                      довжина виробу    Дв = 70 см 

Прибавки:     до обхвату стегон Пст = 4 см 

Фасон: спідниця пряма, зібрана по лінії талії на еластичний шнур. 

 

 

 

Креслення  прямої спідниці у зборку 
 

 

ДЕФЕКТИ СПІДНИЦІ 

1.   Спідниця спереду щільно прилягає до ніг.  

   Причина: недостатній прогин посередині верхнього зрізу 

переднього полотнища спідниці. 

  Виправлення: збільшити прогин відповідно до фігури. 

 

2.  Заднє полотнище спідниці щільно прилягає до ніг. 

  Причина: недостатній  прогин  посередині верхнього зрізу 

заднього полотнища.  

  Виправлення: збільшити прогин відповідно до фігури. 

 

 3.     Спідниця затягнута вгору посередині переднього або 

заднього полотнища.  

   Причина: недостатня довжина середини деталей переднього 

і заднього полотнищ. 

   Виправлення: випустити припуск по лінії талії посередині 

переднього або заднього полотнища. 

 

 4.     Поперечні заломи біля пояса на задньому полотнищі 

спідниці. 

   Причина: фігура має  ширші  стегна,  ніж передбачено 

конструкцією.      

   Виправлення: відрегулювати розхил виточок відповідно до 

фігури (збільшити або зробити  по дві  виточки),  

випустити  припуск бокових швів. 

 

 5.   У спідниці кльош фалди розміщені в ділянці живота 

або стегон.      

   Причина:  збільшений   прогин   верхнього зрізу спідниці в 

окремих місцях.  

   Виправлення: зменшити прогин за рахунок припуску 

верхнього зрізу переднього або заднього полотнища 

спідниці в окремих місцях. 
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Побудова креслення спідниць, 

що складаються з клинів 

 

Спідниця-клинка 
 

Вихідні дані 

Розмірні ознаки:      обхват талії                 От = 76,0 см  

                                     обхват стегон            Ост = 104,0 см                         

                                     довжина виробу       Дв = 50,0 см   

Прибавки:              до обхвату талії             Пт = 1,0 см     

                                до обхвату стегон         Пст = 1,0 см 

         Фасон:  спідниця розширена до низу, складається з n  

клинів. Застібка блискавка в лівому бічному шві 

 

Попередній розрахунок спідниці-клинки 

Назва Умовне 

позначення 

Розрахунок Величина, 

см 
1.  Довжина 

виробу 

Дв Дв 
50.0 

2.  Ширина клина Шст Шст = (Ост + Пст) / п 17,5 

по лінії стегон 

   

3.  Ширина клина Шт Шт = ( От + Пт) / п 12,8 

по лінії талії 

   

4.  Положення 

лінії стегон 

С 14,0 см (Ост = 88,0) 

16,0 см (Ост = 96,0) 

18,0 см (Ост = 104,0) 

20,0 см (Ост = 112,0) 

 

18,0 

 

Необхідна кількість тканини при ширині 140...150см: 

для тканин без ворсу та спрямованого в один бік малюнка — 

одна довжина виробу плюс 15,0 см на пояс та технологічні 

припуски, для тканини з ворсом або малюнком - дві довжини 

виробу плюс 10,0 см на технологічні припуски. 

 

 

 

Конструювання брюк для вагітних 
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2.   Спідниця-годе 
 

Вихідні дані 

Розмірні ознаки:    обхват талії               От = 76,0 см                                                                    

обхват стегон            Ост = 104,0 см                         довжина 

виробу        Дв = 50,0 см 

  Прибавки:              до обхвату талії             Пт = 1,0 см     

                                         до обхвату стегон         Пст = 1,0 см 

    Фасон: спідниця прилегла у верхній частині та розширена 

нижче від лінії стегон до низу, складається з п клинів. Застібка - 

блискавка в лівому бічному шві. В даному прикладі годе-

шестиклинка (рис. 2), п = 6. 

      

Попередній розрахунок спідниці-годе 

Таблиця. 2 

Назва Умовне 

позначення 

Розрахунок Величина, 

см 
1.  Довжина 

виробу 

Дв Дв 
50.0 

2.  Ширина клина Шст 

 

Шст = (Ост + Пст) / п 17,5 

по лінії стегон 

   

3.  Ширина клина Шт 

Шт = ( От + Пт) / п 

 

 

 

 

12,8 

по лінії талії 

   

4.  Положення 

лінії стегон 

5.  Положення 

початку 

розширення 

 

 

 

С 

 

Р 

 

 

 

 

 

 

18,0 

 

 

 

Брюки для вагітних 

 

Основний секрет таких брюк - наявність еластичної 

вставки на передній частині штанів, плюс підтримуюча функція 

завищеною лінії талії. 

Отже, для побудови викрійки штанів для вагітних нам буде 

потрібно основна форма штанів. Першим ділом будуємо її. 

А побудувавши, починаємо різати і моделювати, різати і 

моделювати! 

Передня половинка викрійки штанів для вагітних 

розрізається по лінії середини до лінії висоти сидіння. Також по 

лінії висоти сидіння розрізаємо передню половинку поперек. 

Утворені дві верхні частини розсовуємо по лінії талії на 4,0см 

(повертаємо частини навколо точок, що лежать на бічному і 

середньому зрізах. 

Довжину ліній крокових зрізів зменшуємо на 1,0см на обох 

половинках викрійки штанів. 

Подовжуємо вгору лінію середнього зрізу передньої 

половинки на 7,0см. 

Проведемо нову, завищену лінію талії паралельно старій і 

вище її на 4,0см. 

Заключним етапом проведемо лінію верхнього зрізу 

передньої половинки і відзначимо область еластичної вставки. 

Задню половинку викрійки штанів по боковому зрізу 

збільшують на 4,0см, а по зрізу сидіння на 3,0см. 
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Ступінь розширення клинів може бути різноманітною і залежить 

зазвичай від кількості тканини.  

     Необхідна кількість матеріалу при ширині тканини 140... 150 см: 

дві довжини виробу плюс 10,0 см на технологічні припуски. 

 

 

 

рис.1  спідниця – шестиклинка           рис.2    спідниця - годе 

 

 

  

Креслення класичних штанів 
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Конічні (кльошові) спідниці 

1. Лінія талії: ОТ  =  k  Ст            де   k - коефіцієнт 

2. Лінія низу: ОН =  ОТ + ТН      де   ТН =  Дв + П(підгин) 

3. Т1 Т1
'
 = Ст 

 

Побудова штанів 

Передня половинка 

8.  Ширина передньої половинки штанів по лінії талії 

     Відхилення зрізу банта від точки Т1 вліво або вправо 

виконуємо залежно від виступу живота. Для худих статур – 

вліво, для статур з виступом живота – вправо.  

     Т1 Т1
/ 
= 1,0-1,5см 

       Т1 Т 2 = 1/2(Ст + Пт) + в + с,         де  в – виточка,  Рв = 2,5 – 3,0см      

                                                    с – складка,   Рс = 3,0 – 5,0см 

       Т1 Т 2 = ½ (36,0  + 1,0) + 2,5 = 21,5см 

9.  Підйом бокового шва 

       Т 2 Т2
/
  = 1,0 - 1,5см 

10.  Ширина штанів внизу 

  Н0Н1 = Н0Н2 =1/2 Шн = ½ 22,0 = 11,0см 

11.  Ширина штанів по лінії коліна 

  К0К1 = К0К2 =1/2 Шк = ½ 24,0 = 12,0см 

Задня половинка 

8.  Ширина задньої половинки штанів по лінії талії 

Т3Т4 =
 
1/2(Ст + Пт) + в1    де  в1 – виточка,  Рв = 3,0см      

      Т3Т4  = ½  (36,0 +1 ,0)  + 3,0 = 21,5 

     Лінія проектується на горизонтальну лінію, проведену через точку Т. 

       Т 4Т4
/
  = 1,0 - 1,5см 

9.  Задня виточка 

      Місце розташування виточки визначається посередині відрізка Т3Т4. 

Лінія середини виточки ВВ1  будуємо перпендикулярно лінії Т3Т4 . 

Довжина задньої виточки залежить від висоти сідниць і дорівнює 10,0 – 

12,0см. 

10.  Оформляємо середній зріз(зріз сидіння)  

    З'єднуємо точки плавною лінією Т3  ,  С4  ,  Я5
/
 

11.  Ширина штанів по лінії коліна та внизу 

К1 К3= К2 К4 = 2,0см 

Н1 Н3 = Н2 Н4  = 2,0см 

Це сталі величини. 
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№ 

 

Вид спідниці k Т(см) Н (см) 

1 Малий “дзвін” 1,0 1,0 2,0 

2 Середній “дзвін” 0,9 1,2 2,0 

3 Великий “дзвін” 0,8 1,5 2,5 

4 “Напівсонне” 0,64 1,7 

2 

3,0 

5 

6 

7 

“Сонце” 

Кльош 

Великий кльош 

0,32 

1,4 

1,2 

0,5 

0,5 

3,0 

1,5 

1,5 

 

Особливості розкладки кльошевих спідниць 
 

Кльошеві спідниці можуть складатися з різної кількості 

деталей в залежності від кількості та якості тканини. Так, для 

ворсових тканин та тканин з малюнком, що має чіткий 

напрямок, спідницю-сонце доцільно кроїти з чотирьох деталей, 

розташованих одна під одною, зі зрізами, 

розташованими під кутом 45° до нитки основи (рис.6.4, б). 

Однак це значно збільшує витрату матеріалу. 

Можливий варіант для тканин з малюнком - чотори деталі 

одна під одною зі зрізами вздовж ниток основи та піткання 

(рис.6.4, а). 

Для створення цікавого ефекту з тканини у смужку чотири 

деталі спідниці-напівсонце кроять таким чином, щоб кут між 

лінією середини деталі і ниткою основи становив 45°. 

Для тканин з цупкого шовку без малюнка можна кроїти 

спідницю-сонце з однієї деталі без швів (якщо дозволяє 

ширина тканини) (рис. 6.4, г), або з двох деталей з двома 

бічними швами (рис. 6.4, д), або з трьох деталей з двома 

бічними та одним швом посередині заднього полотнища (рис. 

6.4, в). Це найбільш економічний варіант з точки зору витрат 

матеріалу. Але при цьому зрізи будуть розташовані уздовж 

ниток основи та піткання, що може погіршити зовнішній 

вигляд швів. 

4. Лінія сидіння задньої половинки 

Я1Яз = 0,05*Сст = 0,05*50,0 = 2,5см 

З’єднюємо точки  Яз і С4  

5.  Положення лінії талії 

С4Т3 = С1Т1 =18,0СМ 

6. Ширина кроку задньої  половинки 

ЯзЯ 4 = ¼ (Сст+Пст) - 1,5 =  ¼ (50,0+1,0) - 1,5 = 11,3см 

 

 
Креслення базисної сітки 
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Способи розкладки кльошевих спідниць 

 
 

Уточнення лінії низу кльоиіевої спідниці 

Конструювання  штанів    

 

Базисна сітка штанів 

Вихідні дані для побудови - це розмірні ознаки, прибавки. 

Розмірні ознаки:      обхват талії            От = 72,0 см 

                            обхват стегон        Ост = 100,0 см 

                            довжина виробу   Дв = 95,0 см 

                            висота сидіння     Вс = 27,0см                     

Прибавки:             до півобхвату талії      Пт = 1,0 см 

                            до півобхвату стегон   Пст = 1,0 см 

Передня половинка 

1. Положення лінії низу 

ТН = Дв = 100,0см 

2. Висота сидіння 

ТЯ = Вс = 
1
/2 

  
Сст + 2,0 = 

1
/2  50,0 + 2,0 = 27,0см 

3. Положення лінії стегон 

ЯС = 1/3ЯТ = 1/3 27,0 = 9,0см 

4. Ширина передньої половинки по лінії стегон 

ЯЯ1 =СС1 = ТТ1 =
  1

/2  (Сст + Пст) = 
1
/2  (50,0+1,0) = 25,5см 

5. Ширина кроку передньої половинки 

Я1Я2 = 0, 1(Сст + Пст) =0,1(50,0+1,0) = 5,1см 

6. Середина передньої половинки 

ЯЯ0 = Я0Я2 = 
 1
/2  

 
ЯЯ2  = 

1
/2  (25,5 + 5,1)  = 15,3см 

7. Лінія коліна 

Я0 К = 
1
/2 Я0 Н0 - З,0 = 31,0см 

Задня половинка 

1. Розширення по лінії стегон 

СС2 = 0,1(Сст+Пст) - 2,0 = 0,1(50,0+1,0) - 2,0  =  3,1см 

2. Ширина задньої половинки по лінії стегон 

С2Сз=
1
/2(Сст + Пст) = 

1
/2(50,0+1,0) = 25,5см 

3. Баланс штанів 

С3С4 = 0,05(Вс+Сст)-0,5 = 0,05(27,0+50,0)-0,5 = 3,35см 
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 Спідниця у кругову складку 

Розмірні ознаки:      обхват талії        От = 76,0 см                                  

                                               обхват стегон     Ост = 104,0 см                       

                                               довжина виробу   Дв = 65,0 см                        

      Прибавки:      Пт = 1,0 см  

                 Пст = 2,0 см    

       Ширина тканини:          Штк = 150,0 см 

      Фасон:   спідниця прямого силуету, з однобічними 

паралельними складками. Застібка - блискавка в лівому бічному 

шві. По верхньому зрізу прямий пришивний пояс, що 

застібається на ґудзик та обметану петлю. В даному прикладі 

кількість складок п = 12. 
 

Попередній розрахунок спідниці у кругову складку 

№ 

з/п 
Назва 

 Умовне 

позначен

ня 

Розрахунок 
Величина, 

см 

1 Довжина 

виробу 

 

Дв Дв 50,0 

2 Ширина 

складки по 

лінії стегон 

Шст Шст = (Ост + 

Пст) / п 
8,8 

3 Глибина 

складки по 

лінії стегон* 

Гст      ≤  2 Шст або 
(2 Штк - 4) / п – 

Шст 

17,7 

15,9 

4 Ширина 

складки по 

лінії талії 

Шт Шт = ( От + Пт ) / 

п 
6,4 

 

5 Положення 

лінії 

стегон 

С 14,0 (Ост = 88,0) 

16,0 (Ост = 96,0) 

18,0 (Ост =104,0) 

20,0 (Ост = 112,0) 

18,0 

Розрахунок і побудова креслення основи 

спідниці - штанів 
Мірки та прибавки на вільне прилягання використовують 

ті ж, що у прямій спідниці. 

Креслення будують на основі конструкції прямої спідниці 

з внесенням необхідних змін. 

№ з/п Назва конструктивної 

ділянки 

Умовне позначення та розрахункова 

формула 

 Задня половинка 

1. 

2. 

Лінія сидіння 

Ширина кроку 

ТЯ = 1/2Сс + 2,0см 

ЯЯ1 = 1/5Сс + 1,0см 

3 точки  Я1 і проводять вертикаль до низу і 

одержують т. Н' 

  Передня половинка 

3. 

4. 

Лінія сидіння 

Ширина кроку 

Т1Я2=ТЯ    

Я2Яз = 1/5Сс - 1,0см 

3 точки Яз проводять вертикаль до низу і 

одержують т.  Н2' 
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* Глибина складки обирається в залежності від особливостей 

фігури та малюнка тканини. Якщо Ост > 96 см, доцільно 

розраховувати Гст через ширину тканини. Це дозволить 

раціонально використати матеріал та не створить надмірної 

пишності виробу в області стегон. 

 

Необхідна кількість тканини при ширині 140... 150см: дві 

довжини виробу плюс 10 см на технологічні припуски плюс 9 

см на пояс (якщо розкладка не дозволяє викроїти пояс поруч із 

полотнищем). 

Для тканин із малюнком, що повторюється (наприклад, у 

клітинку), для розрахунку можна виходити не з кількості 

складок п, а з бажаної ширини складки по лінії стегон  Шст. 

Наприклад: ІІІст = 7,0 см, тоді кількість складок 

        п = (Ост + Пст) / Шст = (104,0+2,0) / 7,0  = 15,14. 

Оскільки кількість складок - це ціле число, слід округлити п 

і уточнити Шст: 

       п — 15 

      Шст = (Ост + Пст) / п = (104,0+2,0) / 15 = 7 ,1  см 

      Шт = (От + Пт) / п =  (76,0+1,0) / 15 = 5,1 см. 

Для того, щоб шви з’єднання полотнищ були непомітними, 

їх слід розташовувати по внутрішньому ребру складки. 

Як правило, таку спідницю креслять одразу на тканині, 

враховуючи особливості малюнка. 

Для тканин з геометричним малюнком від лінії стегон до 

низу ребро складки розташовують вертикально, а для решти 

тканин можна розширити кожну складку до низу на 1.. .2,0см.  

 

 

      Витрата матеріалу залежить від ширини тканини, 

кількості 

ярусів та коефіцієнту призбирування.      виробу   в цьому 

напрямі на 2...Зсм. При пошитті такої 

спідниці після оброблення зрізів та пояса її слід підвісити 

принаймні на одну добу, після чого уточнити лінію низу. 

Мінімальна витрата тканини шириною 150,0 см на 

трьохярусну спідницю при к - 1 , 2  -  довжина спідниці плюс 

12,0см (4,0 см на куліску, по 3,0см на два шви зшивання ярусів, 

1,0см на підгинання низу, 1,0см на уработку). 

 

 

 

Креслення  багатояросної спідниці 
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Креслення спідниці у кругову складку 

 

 

Багатоярусна спідниця 

Така спідниця складається з кількох частин, кожна з яких 

зібрана по верхньому зрізу. 

Вихідні дані 

 

Розмірні ознаки:        обхват стегон                       Ост = 104,0 см 

                                     висота першого ярусу         h1 = 20,0 см 

                                     висота другого ярусу           h2 =30,0 см 

                                     висота третього ярусу          h 3 = 20,0 см 

Прибавки:            до обхвату стегон                       Пст = 4 см 

Фасон: спідниця трьохярусна, по лінії талії зібрана на 2 ряди 

еластичної 

тасьми  

Попередній розрахунок деталі 

 

Ширина верхнього ярусу L1 = Ост + Пст =108 см. 

Ширина кожного наступного ярусу Ln+1 такої спідниці 

більша за ширину попереднього ярусу Ln в k разів, де k = 

1,2...2 – коефіцієнт призбирування (для прикладу к = 1,2) 

 

Ln+1 = k х Ln 

L 2 = k х L1 =  1,2 х 108,0 = 129,6 см, 

L з = k х L2 = 1,2 х 129,6 = 155,5 см. 

 

Особливості розкроювання: 

 

Від лівого краю тканини відступають вправо 1,5 см на 

шов, потім відкладають ширину верхнього ярусу і знов 1,5 см 

на шов. Від верхнього краю відступають униз 4 см на куліску, 

потім висоту верхнього ярусу і 1,5 см на шов пришивання 

другого ярусу. 
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