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Уважаеми  читатели,

Интересен със своите публикации е  брой 10/2018 на онлайн списание за Текстил, 
облекло, кожи и технологии. 

Текстилът е много модерен и с всяка измината минута се усъвършенства и намира 
приложение и там, където не предполагаме. Следователно индустрията расте и се 
нуждае от подходящо квалифицирани и информирани служители. Именно затова, 
нашият брой  е фокусиран върху ключови моменти за рисуване при обучението на  

модни дизайнери, опит, решения и последици при един от най-големите проблеми в 
световен машаб-опазването на околната среда от текстил, използвани елементи 

при бродерията и ново иновативно решение. 

И разбира се, представяме Ви част от  предстоящите международни панаири и 
изложения за текстил и обувки през 2019 година от нашите рекламодатели, които 
избраха нашите страници на 10 брой. Подробна информация може да намерите за 

събитията и на сайта ни  www.tok-bg.org.

Приятно четене!

Редакционен екип на онлайн списание за Текстил, 
облекло, кожи и технологии,

www.tok-bg.org
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РЕЗЮМЕ 

Преди да говорим за специализирано рисуване за модни дизайнери и да маркираме 
проблемите, с които се занимава този тип рисуване в програмата по моден дизайн или модна 
илюстрация  е  редно  да  разгледаме  различни  типове  методики използвани в класическото 
рисуване. Тези методики са и основа за развитие на разнообразни програми подкрепящи 
образователната програма на специалности, свързани с дизайн, сценография, мода и т.н.  
Специализираното рисуване за модни дизайнери от друга страна има своите проблеми и за да 
бъдат решени е необходимо да се изгради систематизирана програма обвързваща спецалността 
и необходимите крайни резултати и цели налагани от естеството на професията и пазара.  

1Димчев, Веселин, „Изобразително изкуство, 
методика”, Просвета, 1993 г., стр. 15

 За да говорим за специализирано, или 
с други думи казано професионално рисуване, 
може би първо е редно да отбележим разликите 
между класическото академично рисуване и 
рисуването, предназначено за изобразяване на 
специфични проблеми, и в частност, рисуването 
за модни дизайнери. Разбира се между тях има 
по-силна връзка, отколкото разлика и на база 
на класическото рисуване се градят и етапите 
и методите за преподаване и обучение на 
задълбоченото професионално рисуване. От друга 
страна, рисуването само по себе си е не само 
себеизразяване или изразяване на индивидуална 
гледна точка, но и педагогическа дисциплина 
с многогодишни традиции в образователната 
програма в средните и висши учебните заведения. 

 Ние можем да говорим за рисуването и 
нуждата от предаването на придобития опит през 
поколенията още от края на палеолита, когато 
хората са предавали информация за начина си на 
живот чрез скалните рисунки. Да прави рисунки 
човек се е учил чрез елементарните средства и 
методи на работа при рисуването: наблюдението, 
подрaжанието, личната работа, опита, който 
се е добивал и се предавал от човек на човек. 
Впоследствие в Древна Гърция на изкуството се 
гледа не само през функцията му на медиатор 
между човека и околната среда, а започват да 
се разглеждат и неговите естетически качества. 

Хипократ за  първи път въвежда предмета 
рисуване в образователните програми. 

С развитието си през Средновековието и 
Ренесанса рисуването и художествените дейности 
достигат до ниво, в което е необходимо да се 
сформират и школи по изобразително изкуство, 
като тези, основани през XVI и XVII век. Силно 
влияние върху отделните школи по изкуство 
в този период е оказал болонският художник 
Агостино Карачи – един от основоположниците на 
академичната традиция в обучението. Основните 
методически принципи на Болонската школа – 
последователно и постепенно овладяване на 
изобразителния език, детайлно изучаване на 
обекта, отношенията между частното и общото – 
били използвани в почти всички страни на Европа.

През XIX и XX век има голямо разнообразие 
и се правят различни опити да се утвърдят 
програми по изкуство и рисуване. „Методите и 
учебните програми много често се променят...
учебното съдържание се свежда до репродуктивно 
изобразяване на определени предмети, 
предимно геометрични тела или се търси по-
тясна връзка с творческата природа...”1 По този 
начин в образователната програма се сформират 
два основни метода за преподаване. Първият 
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е „копирен”, който има множество вариации, а 
вторият е „натурен”, който е свързан с изучаването 
и изобразяването на предмети от природата. 
Разнообразните и експериментални методи през 
този голям период се развиват, като по-голямата 
част от тях съществуват до началото на XX век, а след 
това са неприложими за образователната система. 
Такива методи са: рисуването с помощта на 
чертожни инструменти, стигмографичното, 
диктатното, тактовото рисуване и частично 
рисуването по образци. 

От друга страна, запазени и до днес 
остават рисуването на гоеметрични предмети 
за по-прецизно изображение и перспектива, 
конструктивното рисуване, рисуването със 
свободна ръка и рисуването от натура. Тези 
методи на работа са основополагащи и на тяхна 
база са изградени и съвременните такива, 
заложени в актуалните педагогически програми 
по рисуване. Може би тук е редно да се изредят 
и основните похвати, развити в миналото, част от 
богатата история на изобразителните изкуства и 
рисуването. 

Един от първите подобни методи е именно 
рисуването от натура. Този метод е утвърден от 
френския философ-педагог Жан-Жак Русо, радетел 
за активно обучение, чрез което учениците да 
наблюдават, мислят и сами да откриват и творят. 

Друг значим педагог в рисуването от края 
на XVII и началото на XIX век е Йохан  Хеинрих 
Песталоци. Според неговата методика на 
преподаване, „...за да се научат  учениците  да 
наблюдават правилно и вярно е необходимо чрез 
редица упражнения на известни форми окото да 
свикне и да може да разлага всички образи, да 
анализира частите им, да ги сравнява с цялото”2 
. Чрез този метод на рисуване на различни 
прости геометрични форми без използването на 
спомагателни средства и чертожни инструменти се 
подобряват наблюдателността и запаметяването 
на всякакви фoрми и предмети. Този метод се 
прилага все още в редица средни и професионални 
учебни заведения. 

Друг основен и все още приложим метод 
е методът на братята от Франция Фердинанд 
и Александър Дюпюи. Те въвеждат специални 
модели за рисуване, като по време на обучението 
се започва от по-простите задачи, като постепенно 

се преминава към по-сложни и трудни модели и 
задачи. 

По-късно с  навлизане  на индуст-
риализацията и необходимостта рисуването да 
стане по-близко до нуждите й около 1900 година се 
въвеждат и методи занимаващи се с подробното 
изследване и наблюдаване на околната среда, 
като определени, зададени мотиви се стилизират 
до пълното усвояване на формата. „Стилизирането 
на растителни форми с цел да се композират  
орнаменти било основата на художествено-
промишленото обучение в Англия...”3. Този метод 
се използва засилено в Московския държавен 
университет по дизайн и технологии между 1940 
и 1970 година. На база на систематизирани задачи 
за стилизиране на природни форми са създават 
авторски облекла и аксесоари или детайли от тях. 

На база гореизредените методи чрез 
запазването и доразвиването им се сформират 
голяма част от съвременните програми по 
рисуване в средните специализирани училища 
и художествените академии. Тези програми 
са фокусирани върху редица „класически” 
проблеми, които засягат фондаменталните 
качества на рисуването: правилното използване 
на материалите, композицията, конструкцията, 
пропорционирането, перспективата, пластиката, 
материалността и моделните характеристики. 
Тези проблеми и задачи можем да представим 
чрез градирането на учебните планове в голяма 
част от художествените училища. Рисуването в 
три- или четири-годишните курсове има следната 
основна „учебна рамка”: рисуване на натюрморт, 
гипсови модели и различни проблеми, свързани 
с рисуването на човешка глава от натура през 
първата година, рисуване на анатомия -гола 
човешка фигура или актово рисуване през втората 
година, рисуване на облечена фигура и връзката 
между анатомията и текстила по време на третата 
учебна година, свободно и авторско рисуване на 
база усвоения материал.

Тези задачи са основополагащи за 
възпитаването и изграждането на един млад 
художник, изучаващ изящни или приложни 
специалности във висшите училища. Задачите 

  2Лозански, Драган, „Методика на рисуването”, Наука 
и изкуство, 1965 г., стр. 15

  3Лозански, Драган, „Методика на рисуването”, Наука 
и изкуство, 1965 г., стр. 33
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подканват  студента  да изследва и изучава зададения 
обект, като съответно работи върху изчистване  на 
съответните проблеми и затвърждава придобитите 
знания по време на учебния процес. На база на 
наученото през курса на обучение се предполага, че 
един студент трябва да прояви самоинициативност 
и да развие себеизразяването и личния поглед в 
рисуването. 

Ако тези аспекти в образованието по 
рисуване се отнасят до изграждането на една добра 
база при създаване на художествено произведение, 
какво бихме казали за учебната програма по 
рисуване или специализирано рисуване, рисуване 
свързано тясно с изучаването на определени 
специалности? Достатъчна ли е заложената 
програма по рисуване, за да бъдат изразени 
специфични проблеми, касаещи съответна 
специалност? В частност, до колко академичната 
програма по рисуване покрива нуждите на бъдещя 
моден дизайнер, който в момента изучава тази 
специалност? За да подчертаем различията между 
„модно рисуване” или „модна илюстрация” и 
класическото рисуване, може би трябва накратко 
да разкажем за произхода, целите, функциите и 
същността на модната илюстрация.

Модната илюстрация е с богата история, 
като през годините има разнообразно значение 
за обществото, промишлеността и изкуството. Ако 
имаме предвид етимологията на думите мода, 
рисунка, илюстрация, както и ако се задълбочим 
в значението на модата и нейния социо-културен 
характер, бихме могли да изведем следната 
дефиниция: Модна илюстрация е подробно 
графично изображение, което дава максимална 
визуална информация за едно от материалните 
отражения на модата и е обвързано с нейните 
социални и икономически аспекти.

Първоначало модната илюстрация има 
за цел да изобрази особеностите на костюма и 
облеклото в различни географски области, както 
и облеклото на аристокрацията и кралският 
двор. Впоследствие тези изображения служат за 
пояснителен материал към текстове във вестници 
и списания, които представят начина на живот на 
градския човек, както и илюстрират материалите, 
свързани със съвети за новата градска жена. По-
късно модната илюстрация е и медиатор на автора 
- кутюриер  и през първата половина на 20-ти век 
модната илюстрация представя художествените му 
проекти на крайния потребител или клиент. 

След първата декада на 20-ти век редица 
автори и артисти разработват модни илюстрации 
с цел реклама и популяризиране на модни 
производители, модни бутици и магазини. Тези 
илюстрирани рекламни материали са неизменна 
част от страниците на списанията за мода, начин 
на живот, култура хранене и домакинство. След 
появата на серийното производство на облекло 
се поражда и необходимостта от професионални 
модни дизайнери. Те създават проекти за модни 
графични изображения с по-ясна конструктивна 
характеристика и стават неизменна част от 
изработването на облеклото в производствената 
среда. До този момент, въпреки факта, че мнозина 
художници работят в тази сфера, функцията на 
модната илюстрация е да популяризира модната 
индустрия в печатните издания или да се използва 
в производствената среда като пояснителен етап 
от производството на определено облекло. След 
като модата заема своите сериозни позиции и 
става част от ежедневието на обществото, още 
първите модни ревюта, организирани от модния 
център на Пол Поаре, поставят началото на 
модните дефилета и седмиците на модата, където 
се представят най-новите дизайнерски колекции. 
С развитието на индустрията се появяват и понятия 
като модна фотография, модно списание и модна 
илюстрация. Тези нови прояви на модата започват 
да се презентират и в наши дни имаме примери за 
уникални и значими образци в нейната история. 
Безсмъртието на творбите във сферата на модната 
илюстрация също е важно, тъй като модата и в 
частност модната илюстрация, както и останалите 
изкуства, раждат своите шедьоври. Става дума за 
непреходните образци, създадени от Ерте, Пол 
Ириб, Жорж Лепап, Рене Буше, Рене Грюо, Анди 
Уорхол, Антонио Лопез, Дейвид Даунтън, Матс 
Густафсон, Франсоа Берту, Ричард Грей и много 
други. Творбите на тези автори все по-често се 
показват в галерийна среда и по този начин се 
поставят редом с произведения на изящните и 
приложни изкуства. През 2007 години в Лондон e 
създадена и първата „Fashion illustra  on gallery”, 
която представя изключително и само творбите 
на най-изявените и известни модни илюстратори, 
доказали се с професионализма си. През 
последните десетилетия модната илюстрация е 
произведение, експонирано в редица галерии, 
музеи и обществени пространства. По този начин 
тези творби заемат и своето значимо място в 
историята на модата и изкуството, и излизайки 
от контекста, разширяват понятието и създават 
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една нова значимост на модната илюстрация, 
превръщайки я в художествено произведение, и 
произведение на изкуството. 

За изпълнението на модни илюстрации 
в наши дни един моден дизайнер разчита, както 
на класическите материали, молив, туш, креда, 
акварел, темпера, така и на бързо съхнещия 
маркер и на съвременните компютърни 
програми, чрез които изцяло създава модните 
си илюстрации или частично дообработва своите 
оригинални илюстрации и впоследствие ги 
дигитализира. Смесването на материали е и най-
актуалната тенценция в създаването на модна 
илюстрация, като по този начин дава възможност 
за пресъздаване на богатството  от асоцииации и 
вдъхновения, включени в дизайнерската модна 
колекция. Тези колекции, визуализирани чрез 
модни илюстрации, модният дизайнер създава по 
време на образованието си, както и по време на 
професионалната си кариера. Това е и основната 
причина да се обърне по-обстойно внимание 
върху специализираното рисуване по време на 
образователния процес.

Когато говорим за специализирано 
рисуване, свързано с моден дизайн, ние имаме 
предвид и съответните проблеми, наложени от 
естеството на специалността  моден дизайн. Този тип 
специализирано рисуване се занимава предимно 
с изучаване на пропорциите и движението на 
права човешка фигура, която служи за шаблон 
за представяне на модни колекции, понякога 
с изобразяването на разлчни типове текстил, 
частично  със  стилизиране, илюстриране на модни 
аксесоари  и  рядко достига до развиването на 
различни сюжети в контекста на модата като част от 
съвременната култура.

Голяма част от проблемите, които изследва 
модната илюстрация, несъмнено са обвързани 
с човешкото тяло, текстила, природата, като 
средствата на класическото рисуване до някъде 
покриват необходимото за създаване на модно 
изображение. Тези проблеми могат да се решат 
частично и чрез комбиниране на гореизброените 
методи в рисуването. От друга страна, модната 
илюстрация задълбочава изразяването на редица 
задачи, свързани не само със създаването на 
модна тема и колекция, при която се изобразяват 
конструкцията на тялото, а и обхваща подходящата 
поза за най-добро представяне на дизайна, 

различните типове материали, конструкцията 
на облеклото, аксесоарите, прическите, типажа, 
средата и композицията в контекста на модата. По 
този начин се създава едно уникално изображение, 
което напълно съответства с дизайнерската 
колекция, както и със средата, атмосферата и 
цялостното излъчване на търсената от дизайнера 
визия. Проблемите, засягащи модната илюстрация 
и този тип специализирано рисуване, биха моги да 
се отстранят при наличието на утвърдена програма 
и специфична методика по модна илюстрация.

До момента няма подробно аналитично 
изследване, посветено на появата и развитието на 
програма и изградена методика по специализирано 
модно рисуване. Редица книги и публикации са 
пример за това, как един моден дизайнер трябва 
да работи, за да създаде своите модни рисунки или 
илюстрации. Тези издания представят пропорциите 
на човешката фигура, глава, изобразяване на 
аксесоари или различни материалности и биха 
могли да бъдат изпозлвани като учебно помагало 
в образователния процес. От друга страна 
всеки проеподавател   по  модна илюстрация, 
индивидуално създава план, чрез който да развива 
едни или други качества на студентите, изучаващи 
моден дизайн. Този тип рисуване обикновено е 
част от програмата по специалния предмет - моден 
дизайн, модно проектиране или моден проект, 
като с помощта на модни илюстрации, авторът 
– моден дизайнер представя своите проекти и 
разработки към неговите модни колекции по 
време на учебния процес. Само част от тясно 
профилираните университети имат специално 
отделени часове по модна илюстрация, като 
например Central Saint Mar  ns, Royal Collage of Art. 
Това са и университетите, от които излизат едни от 
най-добрите съвременни модни илюстратори. В 
редица висши училища модната илюстрация е част 
от занятията по специален предмет, а в голяма част 
от университетите дори липсва. 

В заключение бих казал, че безспорно 
методите в рисуването, градени от Русо, Песталоци 
и братята Дюпюи са стабилна основа, на която да 
стъпи един художник. Комбинирана с нуждите 
на модния дизайнер, тази база може да послужи 
за изграждане на една съвременна програма по 
спецализирано рисуване или, в най-добрия случай, 
за задълбочена методика по модна илюстрация. 
Такъв  тип програма  ще даде възможност 
студентите от специалност мода да фокусират 
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работата си и по този начин да запазят класическите 
художествени основи и едновременно с това да 
сформират една цялостност в учебния процес, за 
да могат да изградят ясна и убедителна визия  и 
да се задълбочат в изграждане на идентичността 
на продукта си, основен проблем касаещ модата в 
наши дни. 
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Did you know that every year in Europe and the USA more than 20 million tex  le products are man-
ufactured and tossed out, when nearly 100% of the tex  le produc  on can be recycled? Simultane-
ously, tex  le manufacturing is one of the most pollu  ng industries in the whole world. Each year 2
billion t-shirts are sold worldwide. The average life of a t-shirt is approximately 3 years. A  er that, 
we simply throw it away because it has already become old-fashioned, does not fi t us or is worn-
out. We end up cas  ng it aside and forget about it immediately.  We created our project with the 
belief that we can reduce tex  le waste. Through the campaign called “Knit with T-shirts”, we want 
to encourage awareness among the popula  on about the consequences of the tex  le industry.  
From old tex  le we make yarn with which we knit beau  ful, unique interior accessories - poufs, 
carpets, cushions, etc. We also get in touch with diff erent corpora  ons and educa  onal ins  tu  ons 
that would like to fund the construc  on of ecological place for rest made from recycled tex  les. 
We want to turn the rest room into an offi  ce or a classroom into a high school in a great relaxa  on 
place, while at the same  me the company employees or students can learn about the curious facts 
of the tex  le industry through informa  on materials.

Keywords: tex  le industry, tex  le recycling, innova  on, handmade yarn, cra  , startup, kni   ng, zero 
waste, ecofriendly technology, home accessories, relaxing places

 ВЪВЕДЕНИЕ

В края на 2017 г. Китай забрани вноса на 
отпадъци от Европа. Това кара редица страни на 
континента да вземат незабавни мерки. Някои 
държави намират други страни в Азия да приемат 
боклука им, други виждат Източна Европа като 
шанс да се спасят от трупащите се боклуци. 
Междувременно някои държави се обръщат към 
едно по-евтино решение, а именно заравянето на 
боклука. Така отпадъците на ЕС пак могат да бъдат 
изнасяни, но към Източна Европа. Ела Стенглър, 
директор на Конфедерацията на европейските 
заводи за енергия от отпадъци (CEWEP), заявява, че 
страните от Източна Европа, включително България, 
могат да станат “сметището на Европа”, поради 
ниските си цени за заравяне от отпадъци.

Европа е известна с добрите си практики за 
справяне със своите отпадъци, но дали наистина 
изнасянето на боклук може да бъде считано за 
“добра практика”? Добра или не, Европа вече не 
може да се справи със своите отпадъци, поради 
което в началото на 2018 г. Европейската комисия 
представи визията си за бъдещето, призовавайки 
ЕС да превърне отпадъците в икономическа 
възможност. Например според новата стратегия 
всички пластмасови опаковки трябва да подлежат 
на рециклиране или на многократно използване 
до 2030 г., като това има потенциална възможност 
да създаде около 200 хил. работни места.

Но какво се случва с текстилните 
отпадъци? Единственото европейско изискване 
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до този момент   е  задължителното въвеждането 
на разделно събиране на текстилни отпадъци 
от домакинствата със срок до 1 януари 2025 г. 
Някои общини вече започват пробно въвеждане 
на подобна система за разделно събиране на 
битов отпадък, като например София и Бургас. 
Разделното събиране обаче не означава 
създаване на организация за рециклиране, нито 
за оползотворяване на текстилните отпадъци. 
Изисква се единствено и само разделно събиране 
на текстил, което по никакъв начин не решава 
проблема, а по-скоро отлага неизбежното.

ИЗЛОЖЕНИЕ

Повечето хора се вълнуват от производството на 
плас тмаса и последиците върху околната среда от 
тази индустрия, но малцина се замислят какви са 
последиците от текстилната индустрия. Оказва се, 
че текстилната индустрия е втората по замърсяване 
промишленост в света. Излишъкът от текстил в 
глобален проблем. Например дадена модна марка 
създава продуктова линия дрехи и я осъществява 
в текстилно предприятие. След това дрехите се 
разпространяват в магазинната мрежа, където 
всеки потребител има достъп до тях и може да си ги 
закупи. Носят ги 1, 2 седмици, може би месец, година 
и после ги изхвърлят, като тези дрехи най-вероятно 
отиват на сметищата, където биват изгаряни. 
Друг голям виновник, който нарежда текстилната 
индустрия на второ място по замърсяване в света, 
е т.нар. “бърза мода”, която продава некачествени 
продукти на сравнително ниски цени и позволява 
на дизайнерските колекции да достигат бързо 
до крайния клиент. Подобни модни браншове са 
успешни към днешна дата поради спецификата 
на съвременното ежедневие - забързан начин на 
живот; все по-краткотрайни модни тенденции; 
налагащото се становище, че пазаруването оправя 
настроението - дори съществува фразата “шопинг 
терапия”; множеството намаления и прочие.

Всяка година се продават и купуват по 80 
билиона дрехи по света. Същевременно повече от 
20 милиона тона текстилни изделия се изхвърлят 
всяка година в Европа и САЩ. Така текстилната 
индустрия оказва значително въздействие върху 
околната среда благодарение на своите интензивни 
дейности върху земята, водата и въздуха. Ако 
модните тенденции са нещо краткотрайно, то 
замърсяването съвсем не е.

Знаете ли, че около 13% от текстила остава 

като отпадък още в заводите. Тъй като в България 
няма изградена система за рециклиране на текстил, 
единственият шанс на производствените бази и 
текстилните предприятие да се справят с отпадъчния 
си текстил е да го обезвредят в циментови заводи. 
Стигайки дрехите до магазинната мрежа, се оказва, 
че до 33% от изделията никога не се продават. Смята 
се, че големите брандове унищожават изоставените 
колекции поради опасения от наводняване на пазара. 
Стигайки до сметищата, текстилните отпадъци заемат 
над 5 % от тях. Споделените по-горе данни са наистина 
притеснителни, имайки предвид, че текстилът може 
да бъде почти 100% рециклиран.

  Защо наистина производството на текстилни 
изделия е толкова замърсяващо?

На първо място производството на памук 
изисква голямо количество вода. За производството 
на 1 кг. натурален памук е необходимо около 13 
000 л. вода. В сравнение - производството на 1 кг. 
рециклиран памук се изисква почти никаква вода.

Междувременно памукът използва повече 
инсектициди и пестициди в сравнение с всяка 
друга култура по света - 10% от инсектицидите 
и 25% от пестицидите . Tези химикали могат да 
бъдат канцерогенни, да навредят на здравето на 
фермерите и да замърсят околната екосистема. 
Оказва се, че производството на памук е третият най-
голям виновник за заболявания от химикали сред 
земеделските производители. Поради тази причина 
към днешна дата се наблюдава течението да се 
произвежда органичен памук, който не се обработва 
с пестициди и инсектициди, но органичният памук 
обхваща по-малко от 1% от 22,7 мил. метрични тона 
памук, който се произвежда по света. И въпреки 
всичко проблемът с употребата на големи количества 
вода остава. След като памукът се обработи в прежда, 
преминава топлинна обработкa и химическа такава 
до момента, в който стане мек и бял. Продължава 
обработката, преминавайки през избелващи вещества 
и различни бои, които правят цвета ярък и устойчив. 
За съжаление някои от тези бои съдържат отново 
канцерогенни вещества като олово, хром, кадмий 
и живак. Тези и други използвани от индустрията 
вещества могат да причинят широкоразпространено 
замърсяване, тъй като заводите изпускат токсични 
отпадъци във водите. По този начин текстилната 
индустрия се оказва отговорна за над 17 % от 
индустриалното замърсяване на водите.

След като текстилът се произведе, той следва 
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да бъде доставен до текстилните фабрики, където се 
шие, а след това - до търговката мрежа. Този процес 
отделя огромни количества въглеродни емисии, по-
точно 10% от глобалните въглеродни емисии само 
за производството на дрехи. И този процес ескалира 
благодарение евтините дрехи и бързата мода и 
желанието ни да купуваме нови и нови стоки, което 
увеличава текстилното производство с над 400% за 
последните 20 години (1994 г. - 2014 г.).

Какво е необходимо за производството само 
на една тениска?

Всяка година се купуват по 2 билиона 
тениски по света. Това означава на практика, че 
тениската е една от най-често срещаните дрехи. За 
производството на една тениска са необходимо около 
2 700 л. вода - достатъчно количество, за да напълнят 
приблизително 30 вани. Ето защо рециклирането на 
текстил е способно да спести огромно количество 
питейна вода. За да стигне тениската до крайния 
клиент са необходими да бъдат изразходени около 
150 гр. вредни химикали и около 188 гр. въглероден 
диоксид.

 България къде се намира?

 В България според НСИ текстилните отпадъци 
са нараснали в 57 % за последните 5 години (в периода 
2011 - 2016 г.). За същия този период оползотворяването 
на текстилни отпадъци е нараснало повече от 4 пъти 
за сметка на обезвреждането, което е намаляло 2 
пъти. Но рециклирането на текстил все още е малко 
позната тема. Същевременно според редица научни 
статии се смята, че ако се рецикл ират старите дрехи, 
могат да се спестят около 53 % енергия, около 99 % 
вода и около 88% химикали.

Какво правим ние?

Стартъп проектът “Плетчица” е създаден 
с ясното съзнание, че е важно да се грижим за 
природата и че всеки един от нас е необходимо да 
направи стъпки в тази посока. Чрез брандът ние 
създаваме ръчно направени изделия за дома и офиса. 
Всеки продукт е уникален сам по себе си и изработен 
почти изцяло от рециклирани материали. Чрез 
“Плетчица” ние възродяваме българските традиции, 
използвайки една добре забравена традиционна 
технология за обработка на текстил. 

Благодарение на нашата дейност, в началото 
на 2018 г. успяхме да създадем дарителската 
кампания “Плети с тениска”. В началото на годината 
стартирахме събирането на стари тениски и всеки, 

който има желание, ни изпраща стария си текстил. 
По този начин не само че се генерира по-малко 
боклук, който в противен случай би бил обезвреден 
– изключително скъпоструваща и замърсяваща 
околната среда процедура, но същевременно чрез 
нашата дейност успяваме да опазим улиците по-
чисти. Чрез дейността си спестяваме и редица ресурси 
и вредни емисии. Чрез кампанията подпомагаме и 
нашите дарители, като най-накрая им осигурихме 
място, на което могат спокойно да рециклират 
старите си дрехи. Същевременно се стремим към 
повишаване на информираността сред потребителите 
за последиците от текстилната индустрия и начините, 
по които могат да рециклират.

Шест месеца след като проектът стартира 
успяхме да спечелим и първото голямо признание. 
Спечелихме първо място на четвъртото издание 
на престижния конкурс “Иновация в действие”, 
организиран от „Солвей Соди“ и от „Аурубис 
България“.

От няколко месеца дейността се разрасна 
и започнахме събирането и рециклирането и на 
други видове дрехи, освен на тениски. Каузата ни се 
радва на обществен интерес и е една благоприятна 
алтернатива, тъй като ние не само сепарираме, а 
и рециклираме стария текстил, който не е годен за 
повторно носене.

 Как точно рециклираме?

Чрез дарителската кампания “Плети с 
тениска” събираме стари памучни дрехи. След това 
ги дезинфекцираме с одобрени препарати, щадящи 
кожата и околната среда. След това обработваме 
текстила чрез добре забравена традиционна 
технология. Част от текстила превръщаме в прежда, 
а част - в готова тъкан. С рециклираната прежда и 
тъкан изработваме продукти за дома и офиса като 
барбарони, възглавници, табуретки, килимчета и 
други уникални аксесоари.

 Чрез дарителската кампания „Плети с тениска“ 
предлагаме просто и елегантно решение. Нашата цел 
е не по негативен и забранителен начин да казваме 
на хората “не си купувайте дрехи”, а напротив – 
да информираме обществеността за последиците 
от текстилната индустрия като същевременно 
формираме едно отговорно потребление с мисъл 
към природата. Чрез нашат а дейност се стремим да 
убедим потребителите да се замислят следващия път, 
когато изхвърлят старите си дрехи - къде точно да го 
направят и по какъв начин.
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Създавайки различните колекции от 
рециклирани материали успяваме да изработим 
нещо уникално, на адекватни на пазара цени, като 
същевременно добавяме стойност на всеки отделен 
продукт, пресмятайки ресурсите и вредните 
емисии, които са спестени на околната среда. 
Нашата бъдеща цел е да се свързваме с различни 
браншове, корпорации и учебни институции, 
които биха желали да финансират изграждането 
на екологични кътове за почивка, изработени 
от рециклирани материали. Желанието ни е да 
изграждаме релакс зони, като същевременно 
предоставяме и информационни материали, 
съдържащи любопитни факти от текстилната 
индустрия.

От първите 10 месеца от кампанията успяхме 
да съберем и рециклираме общо 270 кг. памучни 
текстилни изделия – предимно тениски и дънки и 
ги превърнахме в различни по вид и форма места 
за почивка. Така благодарение на нашите дарители 
заедно успяхме да спестим приблизително 5 589 
000 л. вода, приблизително 310 кг. вредни химикали 
и приблизително 390 кг. въглероден диоксид. От 
тези 270 кг. около 40 кг. са дарени за повторно 
използване като дрехи втора употреба за други 
организации, които имат подобни инициативи. Това 
се наложи поради специфичните изисквания, които 
сме наложили на събираните от нас дрехи.

Дейността на брандът “Плетчица” и каузата 
“Плети с тениска” наложи създаването и на 
онлайн пространство, което да представлява 
пресечна точка между двете начинания. “Кръг на 
Квадрат”, намиращ се на следния адрес h  ps://
circlepersquare.com/, е мястото, в което можете да 
се запознаете с инициативата и да я подкрепите, 
закупувайки си уникални продукти от рециклиран 
текстил, проявявайки отговорно потребителско 
поведение. По този начин ще имате възможност 
да обновите домашното или офисно пространство, 
като същевременно ще притежавате и продукт с 
кауза.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Създадохме брандът „Плетчица“ и дарителската 
кампания „Плети с тениска“ с ясното съзнание, 
че искаме да предложим алтернатива на 
съществуващите модели за справяне с текстилните 
отпадъци в България. Зад проектът стоят 

много проучвания и часове работа. Въпреки 
че инициативата е в самото си начало, само 10 
месеца по-късно успяхме заедно да спестим 270 кг. 
текстилни отпадъци. Количество, което в противен 
случай би отишло на сметището и съответно 
депонирано или обезвредено. Чрез дейността 
си ние не само спестяваме редица ресурси и 
опазваме околната среда, но също така спестяваме 
много средства, които биха били изразходвани за 
унищожаването на стария текстил. Не на последно 
място – кампанията работи в посока повишаване 
на информираността на населението и спомага 
за формирането на едно отговорно потребление. 
Използвайки ненужните дрехи, ние създаваме 
красиви интериорни решения за дома и офиса 
– приятна алтернатива на конвенционалните 
магазини за мебели и аксесоари.
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 Nowadays people have access to a variety of modern computer programmes for crea  ng 
the embroidery in the “Khrest” method. However, even using the best up-to-date technologies and 
devices can’t guarantee an absolute success, that is why defects on clothes with embroidery are not a 
rare case. In order to enhance the quality of embroidery, the fi rst programme module “VISHIVANKA” 
was created by the author. This module establishes the graphical route to pass some part of the 
ornament, which is fi lled with cruciform elements. To get the op  mal route, it is suggested to use the 
algorithms of Luke Tremo and “le   hand algorithm” with control of the process of going through the 
free parts of the maze. 

This method allows to make ornaments of any shape without transitional s  tches, as they are included 
to the list of double cruciform elements. The fi nal result of the module’s work is the program that 
can control the embroidery machine for crea  on of ornaments, made of double cruciform elements. 
As the result of using the program module “VISHIVANKA” the embroidery element was created, the 
quality of which rose on 15,3%.

Keywords: double cruciform element, so  ware module “VISHIVANKA”, a program to manage 
embroidery machine.

INTRODUCTION

Embroidery orname nts, which are created by the 
technique of “Khrest”, are made in mass produc  on 
with the help of embroidery machines.

The advantages of machine embroidery are: the 
possibility of mass produc  on of clothes, the effi  ciency 
of produc  on, the use of modern computer graphics 
in the development of ornament and program for 
embroidery.

Nowadays people have access to a variety of modern 
computer programmes for crea  ng the embroidery in 

the “Khrest” method. However, even using the best 
up-to-date technologies and devices can’t guarantee 
an absolute success, that is why defects on clothes 
with embroidery are not a rare case. Therefore, it is 
necessary to solve  this problem.

MATERIAL PRESENTATION
Sewing enterprises have no clear recommenda  ons 
for the manufacture of such embroidery. So o  en, 
it is chosen from the catalogs of manufacturers of 
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embroidery machines, so the ques  on of how to fi ll 
ornaments with s  tches is not discussed thoroughly.

An analysis of literary sources and program editors 
for embroidery showed that exis  ng methods of 
embroidering the material by s  tches are based 
on specifi c so  ware packages and do not allow to 
establish the clear general pa  erns of the forma  on of 
cruciform elements (CE) of embroidery. This leads to 
defects in the crea  on of embroidery [1].

Modern so  ware editors for automated fi lling of 
arbitrary CE planes lead to the forma  on of uneven CE, 
which has a few extra s  tches formed as a result of the 
transi  on from one s  tch to another. Such CE impair 
the quality of embroidery (fi g.1). In this regard, there is 
a need to create a way to fi ll the embroidery ornament 
with only uniform CE.

Fig. 1 - Defects in embroidery

It is clear that there are extra transient s  tches. They 
can not be avoided even with simple ornaments. So 
the exis  ng CE are uneven.

This leads to a deteriora  on in the appearance of 
embroidery, especially when using thick or thin, with 
respect to the s  tch length, threads. The number of 
transi  onal s  tches depends on the complexity of 
the shape of the ornament element, the place of the 
beginning and end of embroidery.

So  ware modules for embroidery machines use an 
algorithm that forms transient s  tches, because it 
cannot move from one s  tch to another in another 
way. This leads to the chao  c forma  on of transi  on 
s  tches and  bad quality of embroidery.

Therefore, the author proposed a new way to fi ll 
embroidery ornaments with double cross-shaped 
elements (DCЕ), which allows embroidering ornaments 
of any shape without the forma  on of transi  onal 
s  tches. Since the transi  on and fastening is carried 
out by s  tches that are part of DCE, fi g. 2.

In order to enhance the quality of embroidery, the fi rst 
programme module “VISHIVANKA” was created by the 
author. This module establishes the graphical route to 
pass some part of the ornament, which is fi lled with 
CE. To get the op  mal route, it is suggested to use the 
algorithms of Luke Tremo and “le   hand algorithm” with 
controlling of the process of going through the free parts 
of the maze. 

The most common way of assigning pa  erns for 
embroidery of CE pa  erns is a symbolic image (the color 
of which is represented by symbols). Symbol image is 
used in books, magazines, so  ware. It is a  method that 
allows to create a database of pa  erns of embroidery 
pa  erns in text fi les.
It is possible to replenish this bank with the use of 
state-of-the-art scanning technology and the KXS  tch 
character recogni  on program [2], which allows you to 
turn the color image of ornaments into symbolic (and 
vice versa), fi g. 3.
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Fig. 2 – Embroidery, created by the technique of “Khrest”: 
a) CE; b) DCE

a

b

Fig. 3 - Scheme of the ornament and its transforma-
 on to fi ll the graph with the CE: a) complete scheme of the 

ornament report (where $ is black; + is red); b) black color of the 
ornament; c) red color of the ornament
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The symbolic way of decora  ng the image for the 
further fi lling of the DCE is to be divided into a matrix, 
each of which has one color. Consider the fragment 
(report) presented, where two matrices (red and black) 
are depicted, if the ornament consists of two colors.
 Further automated conversion of the character matrix 
obtained from the fi le is performed by the computer 
conver  ng the character matrix into the color matrix. 
A  er conversion, the matrix input data will look like on 
fi g. 4. 

a b
Fig. 4 - Matrix input data images of the ornament, 
converted to the program "VISHIVANKA" to fi ll the 

graph with DCE: a) A - for the black color of the 
ornament; b) C - for the red color of the ornament

Units of the matrix correspond to the presence of DCE, 
and zeros - their absence. Processing of matrices and 
determining the route of the machine must be carried 
out separately (in turn). Regardless of the class of 
equipment, the transi  on to the processing of another 
matrix means changing the color of the thread to make 
embroidery.

If each of the zeros of the matrix B (red ornament) is 
denoted by a rhombus, then you can get the maze of 
DCE. 

Using the DCE labyrinth, you can make a statement 
about the task of construc  ng a path of an automaton 
of a random por  on of an ornament created using DCE: 

- on a fl at surface (the size corresponds to a fragment 
of an ornament of a certain color) is a labyrinth L (of 
one color), the confi gura  on depends on the type of 
ornament (fi g. 5) (the impenetrable ones are the cells 
in which the elements are located, and the empty 
passages are inverse), star  ng with the le   upper blank 
space (passage) of the labyrinth L, construct the path 
of the automaton p, which has all the passage cells of 
the labyrinth;

 Fig. 5 — Тhe  labyrinth DCE matrix B
 (for red ornament color)

- cells that are not dead-ends (such that it is possible to 
move not only backwards) must pass no more than 4 
 mes (depends on the loca  on of the cells of the laby-

rinth L);
- the movement can be in eight direc  ons (fi g. 6).

- the object that will be moved (determine the route of 
the automat p) will be called the automaton;
- the machine can get informa  on about the adjacent 
cell from where it is located;
- the result of the program should be the route of the 
automaton p (fi g. 7), which makes a list of the direc-
 ons of movement of the automaton.

Fig. 7 - Maze DCE of matrix B (for the red color of the orna-
ment) and route machine

The list of direc  ons of movement of the automaton 
(the route of the automat p) must be turned into a list 
of direc  ons for traversing the contours of the labyrinth 
cells (the route of traversing the contours of the cells). 

 Fig. 6 - Direc  ons of the automat 
(for encoding its route)
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Fig. 8 - Directly bypass labyrinth for graph: а) route 
automaton; b) circuit path trail path; c) route DCE; d) 

matrix

Among the exis  ng algorithms that can be used to 
solve a problem, the Luke Tremo algorithm [3] is most 
suitable, since this algorithm is intended to bypass an 
arbitrary labyrinth. The main advantage of this algo-
rithm in comparison with others is the ability to use 
labels when passing through cells.
The algorithm requires the following ac  ons:
- star  ng from any point of the labyrinth, it is neces-
sary to make a mark on its wall (label) and move in an 
arbitrary direc  on to a dead end or a crossroads;
- in the fi rst case (dead end) to return, put a second 
tag indica  ng that the route has been traversed twice 
- forward and backward, and move in a direc  on that 
has not been passed once or once;
- in the second case (crossroads) to move in an arbi-
trary direc  on, placing a label at each intersec  on at 
the entrance and exit with one label;
- if there is one label at the crossroads, then you need 
to move on a new route, if not - a route that has al-
ready been traversed, marking it with a second label.
Use the Luke Tremo algorithm (to solve a problem), 
possibly by combining it with the algorithm of bypass-
ing the labyrinth with the help of the “le   hand”. Since, 
when construc  ng the route of an automaton bypass-
ing an arbitrary labyrinth, it was discovered that the 
use of the Luke Tremo algorithm in the classical form 
leads to an unordered movement of the labyrinth and 
the passage of some cells of the labyrinth.
To create a so  ware module that can create a DCE em-
broidery ornament, you must do the following:

a

- create a schema  c diagram of the embroidery orna-
ment in the text fi le (shema.txt) (symbolic way of the 
task);
- to ac  vate РM “VISHIVANKA”;
- read the schema .txt fi le, using the “Open” op  on;
- enter the size of DCE;
- click on the “Apply” bu  on.
The result of the work of PM “VISHIVANKA” will be the 
РM for embroidery of the ornament according to the 
pa  ern of the embroidery ornament, fi g. 9.

Fig. 9 - Screen form of PM “VISHIVANKA”

Photographic images of embroidery ornaments are 
shown on fi g. 10.

Fig. 10 - Photographic images of embroidery ornaments 
made in diff erent ways: a) CE; b) DCE

b

c
d
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SUMMARY
This method allows to make ornaments of any shape 
without transi  onal s  tches, as they are included to 
the list of double cruciform elements. The fi nal result 
of the module’s work is the program that can control 
the embroidery machine for crea  on of ornaments, 
made of double cruciform elements. As the result of 
using the program module “VISHIVANKA” the embroi-
dery element was created, the quality of which rose on 
15,3% [4].
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Framework agreement for SGL carbon fi bers and a range of diff erent tex  le materials
“With this project, SGL Carbon is strengthening its posi  on as a supplier of fi bers, materials, and components for 
the automo  ve industry”.
BMW Group has chosen SGL Carbon to supply carbon fi bers and semi-fi nished tex  le products for a range of 
components in its upcoming next-genera  on electric vehicle, the BMW iNEXT.

In addi  on to carbon fi bers, the framework agreement also covers a number of diff erent glass and carbon fi ber 
fabrics. Delivery is expected to start in 2021 and will last for the vehicle’s en  re lifecycle. SGL Carbon will be in-
volved at various stages of the value chain. The carbon fi bers are going to be manufactured at the Moses Lake 
plant in the US state of Washington, while the materials will be produced at the Wackersdorf site in Germany.

“With this project, SGL Carbon is strengthening its posi  on as a supplier of fi bers, materials, and components for 
the automo  ve industry. As far as we know, this will be the second largest electric vehicle series project in the 
industry a  er the BMW i3, in terms of the total volume of carbon fi bers it is expected to use,” explains Andreas 
Wüllner, President Composites – Fibers & Materials (CFM) at SGL Carbon.

This partnership for the BMW iNEXT con  nues years of pioneering collabora  on between BMW Group and SGL 
Carbon in the area of fi ber-reinforced plas  cs. The coopera  on began with the founding of the former joint 
venture, SGL Automo  ve Carbon Fibers, and developed over many years through the realiza  on of the fi rst com-
pletely series-produc  on-ready passenger compartment made from carbon fi ber-reinforced plas  c in the BMW 
i3, and innova  ve uses of the material in the BMW i8 and BMW 7 series.

For more informa  on:  www.sglnewsroom.com
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