
 

Завдання для дистанційного навчання учнів групи № 14 з предмету 

«Основи конструювання одягу» 

Тема. Виготовлення спідниці. Частина 2. 

 

Тема. 6. Розрахунок та побудова креслення кльошової спідниці. 

Розрахунок та побудова креслення клиновидної спідниці. 

Технічне моделювання на основі прямої двошовної спідниці 

Виконайте наступні роботи (креслення і моделювання спідниць різних видів) 

до 24.04.20 в конспекті або на аркушах формату А4, надішліть  фотозвіт та 

надайте викладачеві, щойно закінчиться карантин. Для консультацій та 

фотозвіту використовуйте адресу пошти ch777mira@gmail.com 

 

Інструкція до опрацювання теми: 

1. Прочитайте дві перші сторінки тексту та запишіть тему і головні поняття 

в конспект. 

2. Запишіть на сторінці назву теми «Побудова креслення основи конічної 

спідниці», нижче – розмір 164-92-96. Потім – вихідні дані, наведені в конспекті: 

виміри та прибавки.  

3. На іншому аркуші почніть виконувати креслення основи спідниці 

«Великий дзвін», використовуючи масштабну лінійку (М 1:4 або 1:3). 

 Увага! Якщо масштабної лінійки (М 1:4) немає, використайте окремий 

файл «Лінійки», розміщений на сайті.  Там масштаб 1:3. Щоб скористуватись 

цією лінійкою, файл з лінійками роздрукуйте, виріжте лінійку М 1:3 та наклейте 

її на звичайну.  

4. Запишіть на новій сторінці назву теми «Побудова основи креслення 

клинової спідниці», нижче – розмір 164-92-96. Потім – вихідні дані, наведені в 

конспекті: виміри та прибавки.  

5. На іншому аркуші почніть виконувати креслення основи клина 

шестишовної спідниці, використовуючи масштабну лінійку (М 1:4 або 1:3). 

6. Виконайте лабораторно-практичну роботу № 4 «Технічне моделювання 

сна основі прямої двошовної спідниці». При виконанні креслення уважно 

читайте кожний пункт та виконуйте дії за допомогою лінійки та лекала. 
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Конструювання швейного виробу. Побудова креслення спідниці 

Пригадайте... 

Яким вимогам повинна відповідати спідниця? 

Які мірки необхідні для побудови креслення спідниці? 

Які бувають спідниці за кроєм? 

Які бувають спідниці за силуетом? 

 Мрієте навчитися кроїти й шити модні та красиві речі? Тоді насамперед 

запам’ятайте: основа будь-якого добре зшитого виробу, чи то буде сукня, 

жакет, блузка, спідниця, чи штани, - точні викрійки. «Який крій, такий стрій», 

- каже народна мудрість. Часто можна почути, що в італійських модельєрів 

хороший крій. І все чому? Ідеальні викрійки! А що таке точні викрійки? Це 

викрійки, що дають ідеальну посадку па фігурі, саме таку посадку, яку й 

задумав модельєр. 

 Щоб побудувати точні викрійки, необхідно дотримуватися кількох правил. 

 1. Точно зняти мірки. 

2. Визначити прибавки на вільне облягання відповідно до обраного силуету. 

3. Без помилок виконати розрахунки. 

  

 Покрій (крій), модель, фасон, за якими виготовляють одяг, визначається 

конструктивними особливостями деталей швейного виробу, їх формою і 

кількістю. 

Форма - це зовнішній вигляд швейного виробу або окремої його деталі. Щоб 

створити виріб потрібної форми, виконують його конструювання. 

 Конструювання швейних виробів це складова частина проектування, яка 

включає в себе побудову креслення деталей одягу. 

Креслення - це графічне зображення будь-якого предмета на папері в 

натуральну величину або в масштабі (у зменшеному чи збільшеному вигляді). 

Викрійка - зразок, вирізаний із паперу, картону, за яким викроюють одяг, 

взуття і т. іи. 



Побудова креслення лекал спідниці розпочинається з побудови креслень 

основи виробу. 

Викрійка основи спідниці - це універсальна заготовка, яка дозволить 

отримувати найрізноманітніші моделі спідниць. 

Побудова креслення базової основи конструкцій складається з таких 

етапів: 

1. Визначення вихідних даних, тобто вимірів фігури і величини прибавок. 

2. Виконання розрахунків за формулами. 

3. Побудова базисної сітки виробу (креслення). 

4. Побудова контурних ліній зрізів. 

5. Перевірка якості виконання креслення. 

Одним із важливих моментів побудови викрійки є прибавки на вільне 

облягання це величини різниці між розмірами тіла і внутрішніми розмірами 

одягу, щоб забезпечити свободу рухів, дихання людини. Прибавки позначають 

великою літерою П, а ділянку прибавки — малою літерою поряд із літерою 

Пн. Наприклад: Пт - прибавка по лінії талії, Пс - прибавка но лінії стегон. 

Невеликі прибавки дають і на товщину підкладки. їх називають технічними. 

Величина прибавок залежить від призначення одягу, напряму моди, виду 

тканини та ступеня прилягання виробу. 

 

Креслення деталей основи будуйте у зошиті або на аркуші формату А4 в 

масштабі 1:4, використовуючи масштабну лінійку. 

 

  

 

 

 



Побудова креслення основи конічної спідниці 

Конічна спідниця, напевно, одна з найпопулярніших моделей. Адже для 

такої спідниці нескладно зробити викрійку, її вільна форма не потребує точної 

підгонки по фігурі, технологія пошиття проста - з цим упорається навіть 

кравчиня-початківець. 

За конструкцією конічні спідниці можуть бути 

одношовні або двошовні, залежно від ширини тканини та 

моделі. Креслення конічної спідниці є частиною кола, 

в якому лінії талії та низу - це дуги кіл зі спільним центром 

у точці 0. Дугу верхнього кола приймають за лінію талії, а 

дугу нижнього - за лінію низу. 

Величину радіуса дуги кола ОТ, яка є лінією талії, 

розраховують за формулою: 

ОТ = (Ст + Пт) х К, 

де Ст - напівобхват талії, Пт - прибавка по лінії талії. К - 

коефіцієнт конічного розширення. 

Величина коефіцієнта К змінюється залежно від ступеня 

розширення спідниці (див. таблицю): 

Зі збільшенням значення коефіцієнта К розширення 

спідниці зменшується. І навпаки, найменше значення 

коефіцієнта К відповідає спідниці з найбільшою кількістю 

фалд внизу. Її конструкція по колу відповідає назві 

«сонце». 

 

 

Креслення конічної спідниці моделі «Великий кльош» 

Побудову креслення конічної спідниці виконаємо на прикладі моделі 

великий кльош за такими мірками: 

Ст = 35 см; 

Дв = 40 см; 

Пт = 0,5 см. 

Числові розрахунки та опис побудови. 

1. З точки О проведіть вниз вертикальну лінію довільної довжини. 

2. Відкладіть на ній радіус дуги кола для побудови лінії талії ОТ: 

ОТ = (Ст+ Пт) х Квк = (35.0+ 0,5) х 1,2 = 42,6 см, 

де Квк – коефіцієнт великого кльошу. 

3. З точки О радіусом, що дорівнює ОТ, проведіть вправо дуту ТТ1, 

довжина якої по кривій дорівнює: 



ТТ1= Ст + Пт = 35.0 + 0,5 = 35,5 см. 

4. Від т.Т відкладіть вниз довжину 

спідниці Дв, позначте отриману точку Н 

ОН = ОТ + Дв=42.6+40.0=82.6 см 

5. Проведіть вправо другу дугу 

радіусом ОН. 

6. Проведіть лінію ОТ1 і продовжіть її 

до перетину з нижньою дугою (лінією 

низу), точку перетину познач Н1. 

7. Проведіть на кресленні лінію 

стегон СС1, радіусом ОС: 

ОС = ОТ + (18.0÷19.0 см - стала 

величина) = 42,6 + 18.0 = 60,6 см. 

8. Якщо СС1, > (Сс+Пс), то побудова 

креслення спідниці на цьому 

закінчується. 

9. Обведіть контур креслення ТТ1НН1 суцільною основною лінією. 

10. Якщо СС1 < (Сс+Пс), то необхідно продовжити вправо дугу СС1 лінії 

стегон до величини (Сс + Пс). 

11. Позначте отриману точку С2. 

12. Із центра т.О через точку 

С2 проведіть пряму. 

13. Точки перетину з ТТ1 з лініями ОН, 

і ОН1 позначте відповідно Т2 і Н2. 

14. Одержаний у результаті побудови 

надлишок ширини по лінії талії 

Т1Т2 прибирають у виточку або 

спрасовують. 

Уяага! У побудові деяких видів 

конічних спідниць (малий дзвоник, 

великий кльош, кльош) для жіночих фігур 

із вузькою талією і широкими стегнами 

проектують виточку на лінії талії, як 

показано на малюнку. Її розхил розраховується як різниця ширини спідниці но 

лінії стегон і талії. Осьова виточка розташовується посередині ділянки ТТ1 у 

напрямку променя з т.О. Будь-яка конічна спідниця складається із переднього 

й заднього полотнищ та пояса. Полотнища спідниці однакові, основу 

їх покрою становить частина круга. 



Побудова основи креслення клинової спідниці 

 Клинова спідниця щільно облягає фігуру в талії та па стегнах і може мати 

рівне розширення по лінії низу. Кількість клинів, як правило, парне та 

залежить від фігури, властивостей тканини, 

призначення спідниці, сезону й моди. У шви 

спідниці можна вставити декоративне 

оздоблення або додаткові клини, які значно 

розширять низ. 

Виміри (см): 

Ст = 35.0 

Сс = 50.0 

Дв = 40.0 

Прибавки (см): 

Пт = 1.0 

Пс = 1,0 см 

Кількість клинів - 6 

 Числові розрахунки та опис побудови 

1. З т.Т проведіть вниз вертикальну лінію. 

2. Відкладіть на ній відстань до лінії стегон ТС 

і довжину спідниці ТН. 

Тс = 18.0 см; ТН = Дв = 40.0 см 

3. Через точку Т проведіть горизонтальну лінію. 

4. Відкладіть на ній симетрично вправо і вліво половину ширини клина по 

лінії талії: 

ТТ1 = ТТ2 = (Ст + Пт) : 6 (кількість клинів)  = ТТ1 = ТТ2 = (35.0 + 1.0) : 6 = 6 см 

5. Через т. С проведіть горизонтальну лінію. 

6. Відкладіть на ній вправо та вліво половину ширини клина но лінії стегон. 

СС1 = СС2 = (Сс + Пс) : N,  

Де N = 6 (кількість клинів) 

СС1 = СС2 = (50.0 + 1,0) : 6 = 8,5 см 

7. Для отримання ширини клина проведіть прямі через точки Т1 і С1 Т2 і С2. 

8. Продовжіть їх до перетину з горизонталлю, проведеною через точку Н. 

9. Точки перетину позначте Н1 і Н2. 

10. Від точок Т і Н відкладіть вниз по 0,5 см. 

11. Оформіть лінію талії, з’єднавши точки Т1, 0.5 і Т2  плавною лінією. 

12. Оформіть лінію низу, з’єднавши точки Н1, 0.5 і Н2  плавною лінією. 

13. Обведіть контур креслення суцільною товстою основною лінією. 



Лабораторно-практична робота № 4.  

Тема. Технічне моделювання на основі прямої двошовної спідниці згідно 

моделі.  

Побудова креслення шестишовної спідниці силуету «годе» на основі 

прямої спідниці. 

1. Накресліть основу прямої спідниці (Рис.1).                                                               

                        Рис.1                                                               Рис.2 

2. Нанесіть на креслення місця розташування рельєфних ліній (Рис.2). 

3. Перенесіть талієву виточку на передньому полотнищі спідниці до лінії 

рельєфу, для цього: 

• від т.8 на лінії рельєфу по лінії талії відкладіть 0.5 см ліворуч, а 

праворуч - 2.0 см (це розхил передньої виточки, що розподіляється у цьому 

випадку нерівномірно відносно лінії рельєфу); 

• з’єднайте т.0.5 і т.2 плавними лініями з точкою перетину лінії рельєфу 

та лінії стегон. 

4. Перенесіть талієву виточку на задньому полотнищі спідниці до лінії 

рельєфу, для цього: 

• від т.8 на лінії рельєфу по лінії талії відкладіть 0.7 см праворуч, а 

ліворуч - 2.5 см (це розхил задньої виточки, що розподіляється у цьому 

випадку нерівномірно відносно лінії рельєфу); 



• з’єднайте т.0.7 і т.2,5 плавними лініями з точкою перетину лінії рельєфу та 

лінії стегон. 

 

5. Оформіть 

клин «годе» у 

нижній частині 

спідниці, для цього: 

• відкладіть від 

вищої точки 

середини переду 

рівень розширення 

«годе»  

38.0÷40.0 см і 

проведіть горизонталь  

 

праворуч через усе креслення; 

• від т.9 по лінії низу спідниці відкладіть ліворуч 

і праворуч величину розширення клина 6.0÷9.0 

см (за моделлю); 

• з’єднайте величину розширення клина (6.0) по 

лінії низу з точкою перетину лінії «годе» з 

лінією рельєфу; 

• знайдіть середину цієї лінії та накресліть 

перпендикуляр 1.0 см вниз до неї; 

• від т.9 внизу циркулем проведіть ліворуч і 

праворуч дуги радіусом від лінії рівня «годе» 

до лінії низу до перетину з лініями розширення 

«годе»;  

• оформіть лінії розширення «годе» з прогином 

через т.1 плавними лініями. 

Увага! Лінія прогину несиметрична, біля лінії низу 

вона має складати з низом кут, близький до 

прямого. 

6. Подібним чином оформіть розширення «годе» 

у боковому шві та у рельєфі заднього 

полотнища. 

7. По лінії середини переднього та заднього 

полотнища напишіть «згин». 



8. Обведіть середній клин переднього і заднього полотнища, а також бічні 

клини кольоровими лініями (всього 4 дет.). 

9. Підпишіть роботу креслярським шрифтом наступним чином: 

 

Креслення та моделювання клиновидної шестишовної спідниці  

силуету «годе» 

 

164-92-96 

 


