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Загальні поняття професійно - практичної підготовки 

 
Професія – рід або характер постійної трудової діяльності людини,яка охоплює широку 

область застосування знань,умінь та навичок в тій чи іншій галузі виробництва.(кравець) 

Спеціальність - різновид професійної діяльності,що охоплює порівняно вузьке коло робіт 

в професійній праці. 

Кваліфікація – здатність особистості виконувати надані обов язки та визначення роботи. 

Кваліфікований робітник – це робітник,який має високий рівень свідомості, має базові 

загальноосвітні,загально технічні,професійні знання,володіє уміннями та стійкими 

навичками,досвідом творчої діяльності в області визначеної професії широкого 

профілю,має розвинене творче мислення,соціально і професійно активний,спроможній до 

самоосвіти і самовиховання. 

Компетенція – здатність застосовувати знання ,уміння,відносини й досвід у знайомих і 

незнайомих трудових ситуаціях. Ключовим аспект компетенції-здатність здійснювати 

будь-яку діяльність. 

Система виробничого навчання – представляє структурну обробку відібраного 

навчального матеріалу:дидактичний аналіз, розчленування .спрощення, перегрупування,в 

разі потреби уведення додаткового матеріалу,якщо це не порушує цілісної єдності 

навчальної програми,послідовність оволодіння нею. Сутність системи виробничого 

навчання,виходячи з вищезазначеного,складає принципи аналізу змісту праці робочої 

професії і розміщення основних компонентів цього змісту для навчальних цілей 

практичного навчання. 

Трудовим процесом називають дії людини,в результаті яких отримується. 

Технологічний процес – це сукупність трудових дій,в результаті чого змінюється 

предмет праці(форма,склад,положення) 

Трудова операція – закінчена частина технологічного процесу,яка здійснюється за 

допомогою однотипних інструментів,пристосувань і сполучень трудових прийомів. 

Прийом – це елемент тільки трудового процесу,закінчена трудова дія, частина 

операції,що має самостійну мету. 

Частиною трудового процесу можуть бути і більш дрібні – дії. 

Трудова дія – закінчена сукупність рухів. Дія включає 2-3 рух,наприклад,заправили нитку 

в голку. 

Навик – це автоматизований компонент діяльності,що дозволяє виконувати дії на 

високому ступені досконалості без зусиль і спеціально спрямованої уваги,але під 

контролем свідомості. 

Уміння – це здатність людини продуктивно,з належною якістю виконувати 

дії,застосовуючи отриманні раніше знання та навички. Набуття умінь в елементарних діях 

відбувається в процесі самої діяльності. Сформувати ж  складні професійні уміння 

неможливо без знання теорії,попередньої теоретичної підготовки. До чинників,які 

характеризують уміння,належать широта умінь,гнучкість ,стійкість. 

Формування умінь та навичок здійснюється через виконання вправ – найважливішого 

практичного методу професійно-практичної підготовки. 

Вправи-це багатократне повторення трудових дій і прийомів з метою закріплення знань 

та виробітку умінь щодо застосування їх у навчальній роботі та практичній діяльності. 

Відповідно до операційно-комплексної системи навчання вправи можна кваліфікувати 

таким чином: 

- вправи у виконанні трудових прийомів; 

- вправи у виконанні трудових операцій; 

- вправи у виконанні комплексних робіт; 

- вправи у самостійному виконанні навчально - виробничих 

завдань. 



В дидактичному відношені вправи класифікуються за ступенем їх повтору та наближення 

до умов,в яких вони виконуються: 

- тренувальні вправи; 

- навчально- виробничі вправи; 

- робочі вправи. 

Тренувальні вправи – це робочі дії,прийоми,операції,які займають приблизно 5-10 

відсотків навчального часу. 

Навчально- виробничими вправами називаються вправи за яких частина трудового 

процесу виконується не ізольовано,а в тому ж складі,що і на виробництві або з великим 

наближенням до нього. При цьому відбувається найбільше зростання знань,умінь та 

навичок учнів. Для навчально – виробничих вправ характерно виконання операцій і 

комплексів операцій,а також наявність корисного результату. 

Робочі вправи характеризуються виконанням у реальних робочих умовах,тобто це період 

виробничої практики. 

За ступенем самостійності вправи бувають:відтворювальні;тренувальні;творчі. 

3.Урок виробничого навчання в ПТНЗ 
Урок виробничого навчання як організаційна форма- логічно завершена цілісна частина 

навчально-виховного процесу,як забезпечує розв’язання єдиного дидактичного завдання 

всією групою учнів протягом певного часу. 

Сучасний урок виробничого навчання-це урок, який   дає високий навчально- виховний 

результат,який піднімає учня та черговий ступінь в його розвитку,сприяє формуванню 

професійної зацікавленості,прищеплює навички висококваліфікованого компетентного 

робітника: прагнення працювати продуктивно; мати стійкі якісні та кількісні показники; 

 творчо підходити до роботи; використовувати нову техніку,застосовувати передові 

технології; організацію праці; уміти застосовувати на практиці теоретичні знання. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

СХЕМА ПЛАНУ УРОКУ ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ 

 

на _______________20___р. 

             Група__________ 

Тема програми: 

Тема уроку: 

Мета уроку: 

Матеріально-технічне забезпечення уроку: (найменування та кількість 

інструментів, приладів, напівфабрикатів, матеріалів, фурнітури, лекал, документації і 

технічних засобів навчання). 

Навчально-наочні посібники: ( натуральні і ілюстровані посібники, зразки 

виробів, деталей крою, в готовому вигляді і стані обробки, картки письмового 

інструктування, плакати, малюнки, схеми, креслення, носії інформації для технічних 

засобів навчання). 

 

ХІД УРОКУ 

         І. Організаційна частина( вказати час, який відводиться на кожний елемент 

уроку) 

1.1.Перевірити готовність робочих місць учнів до початку уроку, зовнішній вигляд 

учнів(спецодяг), явку учнів на заняття ( за журналом). 

1.2. Видати необхідні матеріали, напівфабрикати, інструмент і документацію тощо. 

ІІ. Вступний інструктаж(вказати поточний час від__________до____) 

2.1. Повідомити тему та мету уроку 

2.2. Провести опитування за пройденим матеріалом 

       Запитання до учнів (проти кожного запитання вказати прізвище учня) 

ІІІ. Пояснити новий матеріал: 

- Послідовність пояснення матеріалу; 

- Показ прийомів роботи і навчально-наочно посібників; 

- Попередження можливих помилок і браку; 

- Організація робочих місць, правила безпеки праці, використання навчально-

технічної документації, технічних засобів тощо. 

3.1.Закріпити матеріал. Перевірити засвоєння учнями матеріалу, що 

вивчається, по запитаннях ( навести запитання, які мають практичну 

спрямованість). 

3.2.Видати завдання учням на урок 



ІV. Вправи або самостійні виробничі роботи учнів і поточний інструктаж 

майстра 

4.1. Цільові обходи робочих місць учнів: 

- простежити за своєчасним початком роботи учнів і організацією робочих місць; 

- перевірити правильність виконання трудових прийомів роботи; 

- простежити за дотриманням правил техніки безпеки праці; 

- перевірити правильність способів і прийомів самоконтролю виконуваних 

операцій( вказати конкретно, у яких учнів які операції); 

- перевірити вміння учнів користуватися картками письмового інструктажу, 

технічною документацією; 

- провести проміжний контроль виконуваних учнями операцій( вказати конкретно, 

у яких учнів які операції); 

- звернути увагу на самостійне виконання робіт учнями; 

- індивідуальна робота з учнями; 

- надати допомогу невстигаючим учням ( вказати прізвища); 

- видати і пояснити додаткове завдання найбільш встигаючим учням ( вказати 

завдання та прізвища); 

- провести приймання та оцінку робіт за урок, виставити оцінку в таблицю. 

4.2. Передбачити в плані проведення колективних поточних інструктажів( 

бригадних, групових). 

V. Заключний інструктаж 

1. Підбити підсумки роботи групи за день.  роботі групи. 

4. У випадку потреби поставити запитання для з’ясування, як учні засвоїли 

матеріал уроку,для виправлення допущених помилок і дефектів. 

5. Майстру показати способи виправлення помилок і дефектів. 

6. Підбити підсумки роботи кожної  бригади. 

7. Дати коротку характеристику роботи кожного учня та повідомити оцінку. 

8. Підготувати учнів до наступного уроку. 

9. Домашнє завдання та завдання до наступного уроку записати в щоденники    

  



Затверджую:  

        Старший майстер 

        _______________ Н.А.Жбанова 

        «____» _____________ 2014р. 

       

       План 

     уроку виробничого навчання  

       на ________________ 2014р. 

 

Майстер виробничого навчання: Румянцева Л.М. 

Група № 21 професія кравець 

Тема програми№ 4.4 : Виготовлення блузи . 

Тема уроку: Обробка  низу рукава пришивними манжетами,з’єднання рукава з проймою. 

Мета уроку: Закріпити набуті знання,та вміння їх застосовувати у практичній роботі. 

Розвивати пізнавальну активність,естетичний смак увагу,творче мислення,окомір. 

Виховувати повагу до праці,до обраної професії,почуття відповідальності за якість 

виконання робіт,комуникативність,бережливе відносення до обладнання. 

Тип уроку:комбінований. 

Методи і методичні прийоми: проведення уроку бесіди,пояснення,показ трудових 

прийомів,відповіді учнів на питання. 

Матеріально – технічне забезпечення: 

-Інструкційно–технологічна картка №1.Технологічна послідовність обробки застібки 

косою бейкою; 

-Інструкційно–технологічна картка №2. Технологічна послідовність обробки манжети; 

-Інструкційно–технологічна картка №3. Технологічна послідовність обробка низу рукава  

пришивними манжетами; 

-Інструкційно–технологічна картка №4. Технологічна послідовність обробки      з’єднання 

рукава з проймою; 

-Алгоритм обробки рукавів;алгоритм обробки манжети;алгоритм обробки пришивної 

манжети з рукавом; 

- Критерії оцінювання; 

-Картки контролю; 

- Картки дефектів; 

-Плакат:( схема  з’єднання рукава з проймою) 

Матеріально – технічне оснащення: інструменти та пристосування,обладнання швейної 

майстерні,мультимедійна система,виріб в натуральну величину,послідовність обробки 

застібки на ліктьовому перегині, послідовність  обробки  манжети,послідовність обробки  

низу рукава пришивними манжетами. 

Хід уроку 

І. Організаційна(3 хв.) 

        1.1. Рапорт (явка учнів,готовність до уроку виробничого навчання(зовнішній 

вигляд)). 

         1.2. Рапорт громадського інспектора (готовність майстерні кравців до уроку). 



ІІ. Вступний інструктаж(42 хв.) 

         2.1.Мотивація навчальної діяльності. 

         2.2. Повідомлення теми,мети уроку (запис у щоденники)- слайд1,2 

         2.3. Бесіда по матеріалу вивченому на попередніх уроках.( Обробка коміра з’єднання 

коміра з горловиною.) 

         2.4.Перевірка виконання домашнього завдання. 

         2.5.Повторення правил безпеки праці під час роботи в майстерні кравців. 

ІІІ. Пояснення нового матеріалу 

         3.1.Опереджувальне домашнє завдання: 

1.Історії рукава(презентація) учень1 

2.Мода сьогодні  (презентація)   учень2 

 3.2.Демонстрація різних видів рукавів. 

         3.3.Показати виріб в натуральну величину. 

         3.4.Задопомогою слайдів назвати деталі крою рукава,зрізи і контрольні лінії,нитку 

основи.  

         3.5.Показ трудових прийомів: 

- організація робочого місця; 

- послідовність  обробки застібки по низу рукава смужкою тканини; 

- послідовність  обробки манжети; 

- послідовність  обробки низу рукава пришивними манжетами; 

- технічні умови виконання робіт; 

- правильність виконання трудових прийомів; 

- прийоми самоконтролю. 

- повторення трудових прийомів учнями. 

        3.6.Робота з плакатом. 

        3.7.З’єднання рукава з проймою (виконання учнями фрагментів обробки з’єднання 

рукава з проймою). 

        3.8.Демонстрація і обговорення слайдів по виконанню можливих дефектів при 

з’єднанні рукава з проймою. 

        3.9.Закріплення нового матеріалу (питання до учнів) 

1.Які манжети бувають за способом з’єднання? 

2.Чому прокладка в манжеті не повинна заходити на припуски? 

3.Які правила висікання кутів? 

4.Які вимоги до виконання закріпки. 

5.Вшивають рукав в пройму : 

а)по рукаву;б)по пройме; 

6.Довжина зрізу окату рукава дорівнює: 

                                        а)зрізу пройми;б)менше зрізу пройми;в)більше зрізу пройми. 

        3.10.Доведення норм часу на виконання роботи. 

        3.11.Ознайомлення учнів з робочою папкою: 

        3.12.Підведення підсумків вступного інструктажу. 

        3.13.Видача денного завдання. 

 

ІV.Поточнийінструктаж. 

4.1.Вправи учнів по виготовленню обробка низу рукава пришивними манжетами.  

З’єднання рукава з проймою. 

4.2. Цільові обходи робочих місць учнів: 

-простежити за своєчасним початком роботи учнів та організацій робочи 

-перевірити правильність виконання прийомів роботи, 

-перевірити дотримання безпеки умов праці, 

- перевірити правильність ведення самоконтролю, 

- користування картками,технічної документації, 



-індивідуальна робота з учнями, 

-провести проміжний контроль за виконанням учнями денного завдання,дотримання 

технічних умов. 

-прийняти та оцінити роботу учнів,видати та пояснити додаткове завдання учням,які 

раніше виконали роботу. 

V .Заключнийінструктаж. 

 5.1.Провести підсумки роботи групи за день,ступень досягнення мети поставленної на 

уроці. 

5.2.Аналіз роботи учнів. 

5.3.Аналіз характерних помилок,шляхи їх усунення. 

5.4.Аналіз дотримання безпечних умов праці,прийомів самоконтролю. 

5.5.Відмітити дисципліну та санітарний стан майстерні. 

5.6 Видати домашнє завдання. 

5.7.Прибирання робочих місць та майстерні. 

 

 

Майстер виробничого навчання _______________________Л.М.Румянцева. 

 

  



Вшивні рукава 

 

                                      
 

 

 

 

 

                              
                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рукава реглан 

         

                                           

 
 

  



Суцільнокроєні рукава 

 

                            
 

 

 

 

 

 

 

 

                                   
 
 

 

 



В залежності від моди рукава бувають:з виточками ,підрізами, складками ,буфами. 

 

                                       
 

 

                                                    

                                          
                              

                  
  



За довжиною рукава бувають: довгі ,короткі ,тричетверті. 

 

     

                             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               



Обробка низу рукавів 

 

 

 
 

 
                                            

 

 

                                                                   



Деталі крою рукава 

 

  
 

 

 
 

 

                                                               
Одношовний рукав 2 деталі 

Смужка тканини -2 деталі 

Манжети – 2 деталі 

Клейова прокладка- 2 деталі. 

Нитка основи проходить паралельно лінії,проведеній через найвищу точку окату рукава та 

точку середини низу рукав 



Інструкційно–технологічна картка№1 

 

Технологічна послідовність обробка застібки смужкою тканини. 
№ Назва операції Технічні умови та прийоми 

виконання операції 

Графічне зображення операції 

1 Намітити 

застібку на 

рукаві 

Намітити застібку на рукаві: 

Відступаємо 5-6 см від ліктьового 

зрізу,і довжина застібки 10-12 см. 

Розрізати по лінії. 

 

 
2 Викроїти 

смужку 

тканини. 

Під кутом 45 ,довжина смужки 

тканини дорівнюється подвійної 

довжині розрізу застібки додати 2 

см,ширина 3 см. 

 

 
3 Приметати 

смужку 

тканини 

Рукав розкладають по лінії розрізу в 

пряму лінію і обробляють розріз 

обкантовувальним швом з закритим 

зрізом. Смужку тканини накладаємо 

на  виворітну сторону рукава,зрізи 

урівнюють. 

 
4 Пришити 

смужку 

тканини 

Ширина шва по довжині розріза- 0,5-

0,7 см;до кінця вона зменшується до 

0,2 см. 

 

 

 
5 Відігнути 

припуск на 

шов 

У бік смужки тканини. 

 
 



6 Заметати 

підігнутий зріз 

смужки 

тканини до 

шва 

пришивання 

Зріз смужки тканини підігнути в 

середину на 0,5 см,закривши строчку 

пришивання на 0,1 см - 0,2см 

 

 

 

 
7 Настрочити 

зріз смужки 

тканини на 

основну деталь 

На відстані 0,1 см від підігнутого 

краю смужки тканини. 

 

 

 
8 Заключна 

обробка 

Застрочити обкантовувальний шов в 

кінці застібки під кутом до її краю 

(строчка 3) з виворітної сторони. 

Припрасувати. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Інструкційно–технологічна картка №2 

Технологічна послідовність обробки пришивної манжети. 
№ Назва операції Технічні умови та прийоми 

виконання операції 

Графічне зображення операції 

1 Викроїти 

манжети 

Манжети викроїти у вигляді 

прямокутника, шириною рівна 

подвійної ширини манжети у 

готовому вигляді додати 2 см на 

шов 

 з єднання з рукавом. Довжина 

рівна довжині манжети в 

готовому вигляді і 1,5 - 2 см, на 

шов обшивання.  
2 Деталі крою -Манжети -2 деталі, - 

н.о проходить паралельно 

лінії,проведеній посередині 

вздовж деталі. 

-Клейова прокладка -2 

деталі,н.о паралельна лінії 

середини. 

 

3 Намітити на 

манжеті 

необхідні лінії 

Лінію перегину, 

Лінії припусків. 

 

 

 

 

 
4 Продублювати 

манжет 

З виворітної сторони  проклеяти 

підманжету,не доходячи до 

лінії перегину 0,1см,і прокладка 

не повинна заходити на 

припуски обшивання. 

 

 
5 Заметати та 

запрасувати на 

виворітний бік 

припуск 

внутрішньої 

сторони манжета 

На 0,7-1 см. 

 

 

 

 

 



6 Зметати  і 

обшити бічні 

сторони манжети 

Шириною шва 0,7-1 см. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
7 Висікаємо 

припуски на шви 

в кутах 

Не дорізаючи до строчки 0,1-0,2 

см. 

 

 

 

 
8 Вивернуть 

манжету на 

лицевий бік 

виправляючи 

кути 

За допомогою спеціального 

кілочка 

 
9 Виметати 

манжету 

Прямими стібками. 

Припрасувати. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Інструкційно–технологічна картка №3 

Технологічна послідовність з’єднання пришивної манжети з рукавом. 
№ Назва операції Технічні умови на 

виконання 

Графічне зображення операції 

1 Заметати 

складки по низу 

рукава 

Заметати або заколоти їх 

булавками. Ширина низу 

рукава має відповідати 

довжені манжети. 

 
2 Приметати 

нижню частину 

манжети до 

виворітного боку 

рукава 

Прямими 

стібками,ширина шва 

0,7см. 

 
 

3 Пришити 

манжету 

Ширина шва 0,8см. 

Убрати нитки тимчасового 

призначення. 

 

4 Відвернути 

припуски у бік 

манжети 

Заметати або заколоти 

булавками припуски 

пришивання манжети,щоб 

підігнутий край закривав 

строчку пришивання 

нижньої манжети на 0,1 

см. 

 



5 Настрочити згин 

верхньої частини 

манжети на 

рукав 

Ширина шва 0,1 см 

 
6 Припрасувати 

низ рукава  

З лицевої сторони 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Інструкційно–технологічна картка обробказрізів рукавів №4 
Назва операції Технічні умови та прийоми 

виконання операції 

Графічне зображення операції 

1.Зметати зрізи 

рукава 

Передній і ліктьові зрізи 

складають лицевими 

сторонами в 

середину,урівнюють зрізи і 

зметують швом шириною 0,9-

1,4 см 

 
2. Зшити зрізи 

рукава 

Зшивають на 1,0-1,5 см і 

обметують на спинки 

 

3.Зрізи 

запрасувати. 

На спинку. 

 
4.Підготувати 

рукав до 

з єднання рукава 

з манжетою 

 

 
                                 

  



 

                              Інструкційно–технологічна картка №5 

 

З’єднання рукава з проймою. 
 

№ 

з/п 

Найменування 

операції 

Технічні вимоги на виконання Графічне зображення операції 

1 Розподілити 

посадку. 

Посадку розподіляють 

рівномірно по окату рукава між 

контрольними позначками. 

 
2 Вметати рукав в 

пройму. 

Вивертають виріб на виворітній 

бік,а рукав на лицьовий бік. 

Вкладають рукав в пройму 

суміщуючи найвищу точку 

оката рукава з плечовим швом 

виробу. Припуск нижнього шва 

рукава з припуском бічного шва 

виробу,контрольні позначки на 

проймі спинки з позначкою на 

ліктьовій частині окату рукава, 

контрольні позначки на проймі 

пілочки з позначкою на 

передній частині окату рукава. 

Наживляють деталі 

кравецькими булавками. 

Вметують рукав у пройму 

виробу з боку рукава,шириною 

шва 0,9-1,4см. 

 

 

 

 
 

 

 

 



3 Вшити рукав в 

пройму. 

Вшивають рукав в пройму з 

боку рукава, шириною шва 1,0-

1,5см подвійною строчкою. 

 
4 Видалити нитки 

вметування рукава. 

Використовують ТВ на 

виконання ручних 
 

5 Зпрасувати 

посадку по окату 

рукава. 

Зпрасовують посадку оката 

рукава по припускам на шви 

вшивання рукава у пройму 

виробу,заходячи праскою за 

строчку вшивання 1,0-1,5см 

 
6 Обметати зрізи 

шва вшивання 

рукава. 

Зрізи шва вшивання рукава 

обметують на машины 51 А кл. 

з боку рукава. 

 
 

 

 

 

 

  

 
8 Припрасувати. Згідно температурних 

режимів тканини 
 

 

 

 
 

 

 

 



З’єднання рукава з проймою 

                                                           

                         

 
 

 

 

 

 



Обробка низу рукава пришивними манжетами. 
 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 



Дефекти 

і Зовнішні зрізи 

         

 

 

 

 



 

Критерії оцінювання з виробничого 

навчання з професії кравець 

Оцінка «12» ставиться за виріб виготовлений у відповідності до ТВ на 

виготовлення швейних виробів,за виконання вимог уніфікованої технології 

та технологічність вибраних методів обробки. 

  За кожен випадок відступу від вище вказаних вимог оцінка 

знижується. 

Шкала знижки показників якості 

Тема:Обробка низу рукава пришивними манжетами. З’єднання рукава з 

проймою. 

№ 

з/п 

Відхилення від показників якості Розмір знижки в 

балах 

1 Неякісна строчка зшивання зрізів рукавів 1 

2 Неякісна строчка вшивання рукава в пройму. 1 

3 Неякісна строчка обметування зрізів. 1 

4 Нерівномірно розподілення посадки по окату 

рукава 

1,5 

5 Нерівномірна ширина шва вшивання рукава в 

пройму 

1 

6 Недостатне ВТО 1 

7 Недотримання ТВ на з єднання рукава з проймою 1,5 

8 Якість оздоблювальної строчки 1 

9 Неякісна обробка манжет 1 

10 Несеметрично закладені склади. 1 

11 Недотримання правил безпеки праці 1 

 

 

 

ному ко 

 

 

 

 

 

 

 



                       Інструкційно–технологічна картка. 

         Причин виникнення дефектів при обробці низу рукава манжетами. 

№ Назва дефекту Спосіб усунення 

1 Неякісно оброблений розріз смужкою 

тканини. 

Виконати повторно обробку розрізу. 

2 Неякісно виконана закріпка. Розпороти застібку виконати 

повторно. 

3 Кінці манжета неоднакові. Виконати повторно обшивання зрізів 

манжети. 

 

Інструкційно–технологічна картка 

Причин виникнення дефектів рукава 

№ Назва дефекту  Спосіб усунення 

1 Нерівномірно розподілена посадка по окату 

рукава. 

Правильно розподілити 

посадку. 

2 Нерівна строчка вшивання рукава в пройму. Розпустити строчку 

3 Неякісна обметувальна строчка зрізів шва 

зшивання рукава. 

Розпустити строчку 

4 Поперечні заломи на рівні окату рукава. Збільшити ширину окату 

рукава за рахунок припусків. 

5 Вертикальні  заломи вздовж рукава. Звузити рукав 

6 Зміщення центру окату рукава. Правильно розподілити 

посадку. 

 


