
ТЕХНОЛОШКИ ПРОЦЕС ШИВЕЊА БЛУЗЕ КИМОНО КРОЈА 

 

 

 

             

 Слика блузе                                                                 Кројни делови кимоно блузе 

 

 

 

Редослед операција (корака) шивења блузе 

 

1. Обрадити ивице предњег, задњег дела блузе и опшивака. 

2. Саставити блузу у рамену (ставити лице предњег на лице задњег дела) 

ширином папучице. 

3. Саставити предњи и задњи опшивак у рамену ширином папучице.  

4. Распеглати шавове блузе и опшивка у рамену. 

5. Ушити опшивак на вратни изрез лице у лице, ширином папучице. 

6. Окренути опшивак на наличје, наштепати вратни изрез ширином папучице. 

7. Саставити блузу са обе стране до рукава. 

8. Порубити рукаве порубно отвореним шавом. 

9. Порубити дужину блузе порубно отвореним шавом. 

10.  Исећи конце, исконтролисати и испеглати блузу. 

      *Утврдити шавове на почетку и на крају шивења. 



 

 

 

 

 

 

 



ТЕХНОЛОШКИ ПРОЦЕС ШИВЕЊА ЖЕНСКИХ ПАНТАЛОНА СА УЧКУРОМ 

 

 

         

Скица панталона                                                         Слика панталона 

 

Редослед операција (корака): 

1. Обрадити ивице искројених делова панталона 

2. Саставити бочне шавове панталона до обележеног места за шлиц и 

распеглати их. 

3. Ушити задњи седални и предњи средњи шав са распеглавањем. 

4. Распеглати шавове. 

5. Ушити шавове у кораку са распеглавањем. 

6. Отворити две рупице по средини појаса. 

7. Спојити појас, савити га на половину и обе стране заједно проштепати. 

8. Ушити појас за горњу ивицу панталона, тако да рупице буду на предњем 

делу панталона. 

9. Порубити ногавице панталона укључујући шлицеве. 

10.  Увући учкур. 

11.  Исећи конце, преконтролисати, и испеглати готове панталоне. 

 

*Утврдити шавове на почетку и на крају шивења. 



 



ТЕХНОЛОШКИ ПРОЦЕС ШИВЕЊА ЖЕНСКЕ КЛАСИЧНЕ 

РАВНЕ СУКЊЕ 

 

 

               

Слика сукње                                                                   Кројни делови сукње 

 

Редослед операција (корака): 

1. Обрадити ивице предњих и задњих делова сукње. 

2. Ушити ушитке на предњим и задњим деловима сукње. 

3. Саставити задње делове сукње од цвика до цвика (оставити отвор за патент 

затварач и шлиц) и распеглати шав са прављењем шлица и отвора за 

патент затварач. 

4. Ушити патент затварач. 

5. Спојити сукњу са бочних страна са распеглавањем шавова. 

6. Залепити на појас лепљиво платно, препеглати га на пола. 

7. Нашити појас на сукњу и затворити га. 

8. Отворити рупицу на појасу сукње, ручно или машински. 

9. Ушити дугме на појасу сукње. 

10.  Порубити сукњу. 

11.  Исећи конце, преконтролисати и испеглати сукњу. 

        *Утврдити шавове на почетку и на крају шивења. 

 



 


