
Завдання 1 (халат, мод.1) 0.1.11.21 для дистанційного навчання для групи 

№ 24  з предмету «Основи конструювання одягу»  

 Тема 2. Виготовлення халату нескладної технологічної обробки. 

Тема уроку: ЛАБОРАТОРНО-ПРАКТИЧНА РОБОТА № 10 

Тема. Побудова креслення  основи жіночого халату прямого силуету 

Виконайте наступні  креслення жіночого халату (модель № 1) до 

03.11.21 в конспекті, надішліть на вказану електронну адресу та надайте 

викладачеві, щойно закінчиться карантин. Для консультацій 

використовуйте адресу пошти ch777mira@gmail.com 

Інструкція до опрацювання теми: 

1. Запишіть тему лабораторної роботи № 10 (див. вище) в конспект на 

розвороті зліва. 

2. Нижче посередині запишіть розмір основи халату, креслення якої 

виконується. 

3. Нижче запишіть конструктивні особливості для побудови креслення 

основи пілочки та спинки халату.  

4. Накресліть базисну сітку, як при вивченні основи халату, користуючись 

конструктивними особливостями та наведеним нижче кресленням. 

5. Виконайте креслення основи пілочки та спинки халату в конспекті на 

розвороті праворуч, користуючись наведеним нижче кресленням. 

6. Оформіть край борту пілочки (запах) згідно наведеного креслення. 

7. Обведіть контурні лінії креслення пілочки та спинки халату кольоровою 

ручкою із застосуванням креслярського приладдя. 

8. Надішліть фото виконаних робіт на вказану вище адресу електронної 

пошти. 
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Креслення халата з рукавом сорочкового типу 

164-92-96 

Конструктивні особливості (см): 

Пг = 6.08.0 

Пшг = 0.30.6 

Пшс = 1.01.4 

Пс = 5.06.0 

Др = 62.0 (за моделлю) 

Розрахунок ширини пройми: 

Шпр=(СгIII+Пг)-(Шг1+Пшг1+Шс+Пшс)=(46.0+5.5)-(20.0+0.5+17.7+1.3)=12.0 

Положення бокового шва : 

- по пілочці :          ⅟3*Шпр=⅟3*12.0=4.0   

- по спинці :          2/3*Шпр=2/3*12.0=8.0   

Рівень глибини пройми :  

Вб - 1 = 21.0 – 1 = 20.0 

Додаткове поглиблення пройми: - 3.0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Креслення основи халату з рукавом сорочкового типу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Креслення рукава сорочкового типу до халату  

без нагрудної та плечової виточок 

164-92-96 

Конструктивні особливості (см): 

Вd=20.0 (з креслення пілочки і спинки)  

Розрахунок висоти окату рукава:  

Вок=3/4* Вd=3/4*20,0=15.0  

Положення лінії ліктя  

⅟2*Др+4÷5=⅟2*60.0+4.5=34.5 

Довжини пройми пілочки (по кресленню пілочки) = 22.5-0.5=22.0 

Довжини пройми спинки (по кресленню спинки) = 24.5-0.5=24.0 

Ширина рукава внизу = 12.0 (Шпр) 



План побудови креслення рукава сорочкового типу до халату:  

1. Накресліть базисну сітку рукава до безвиточної основи, для цього:  

• проведіть вертикаль посередині конспекту; 

• на вертикалі відкладіть вниз висоту окату рукава Вок=15.0 і через 

отриману точку проведіть горизонталь ліворуч та праворуч (лінія під окатом); 

• на вертикалі відкладіть вниз від початкової точки вимір Довжина рукава 

Др=60.0 і через отриману точку проведіть горизонталь ліворуч та праворуч 

(лінія низу);  

• на вертикалі відкладіть вниз від початкової точки відстань 

⅟2*Др+4÷5=⅟2*60.0+4.5=34.5 і через отриману точку проведіть горизонталь 

ліворуч та праворуч (лінія ліктя);  

• з вершини рукава відкладіть ліворуч на лінію під окатом величину 

пройми пілочки 22.5-0.5=22.0; 

• з вершини рукава відкладіть праворуч на лінію під окатом величину 

пройми спинки 24.5-0.5=24.0;  

• поміряйте відстань по лінії під окатом від крайньої точки зліва до 

вертикалі і поділіть навпіл і через 

отриману точку проведіть 

вертикаль вгору і вниз до лінії 

ліктя;  

• поміряйте відстань по 

лінії під окатом від крайньої точки 

справа до вертикалі, поділіть  

навпіл і через отриману точку 

проведіть вертикаль вгору і вниз 

до лінії ліктя;  

• проведіть горизонталь 

через вищу точку окату до 

перетину з вертикалями. 

2. Накресліть окат рукава, для 

цього:  

• продовжіть вертикаль 

вгору від вищої точки окату на 

величину ⅟2*Вок=⅟2*15.0=7.5; 

• Вок зліва і справа поділіть 

навпіл і від точки середини справа 

відкладіть угору 2.0 см; 



• з’єднайте точку 7.5 з отриманими точками зліва і справа і продовжіть 

лінію до перетину з лінією під окатом; 

• від бічних базисних вертикальних ліній відкладіть по лінії ліктя 

всередину по 1.0 см та з’єднайте ці точки з ⅟2*Вок зліва та з т. 2 справа;  

• уточніть нижні точки окату зліва і справа, провівши прямі кути до ліній 

перекатів;  

• оформіть лінію окату, як показано на кресленні.  

3. Оформіть лінію низу рукава, для цього: 

• від т. 60 відкладіть ліворуч 1.0 см і з’єднайте цю точку з перетином 

вертикалі з лінією ліктя; 

• від т.1 відкладіть ліворуч відстань Шрук вн-1=12.0-1=11.0; 

• від т.1 відкладіть праворуч відстань Шрук вн+1=12.0+1=13.0; 

• з’єднайте прямими лініями отримані точки зліва і справа на лінії низу з 

відповідними точками ширини рукава на уточненій лінії під окатом;  

• лінію зліва продовжіть вниз на 0.5 см; 

• поміряйте довжину переднього зрізу та відкладіть її від вершини 

ліктьового зрізу вниз; 

• з’єднайте отримані точки плавною лінією, як показано на кресленні;  

• обведіть креслення по контуру кольоровою ручкою. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


