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A b s t r a c t:
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«
«

The report provides an analysis of current trends in the development of components
for textile designs using computer-generated forms. It is proposed that in the use
of Lissjous figures, the ratio of the main coefficients influencing the formation of the
figures have to corresponds to the Golden Ratio. In creating the figures were used
available software tools such as spreadsheets. Shown as example is the application of the resulting figures in the textile and interior design.
Keywords:Textile design, Lissajous figures, Golden ratio.
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1.INTRODUCTION
The development of designs for the textile
industry is a challenge for the modern designers.
They spend a lot of time to prepare elements for
these patterns. Some have resorted to copying
and modification of already existing elements,
which sometimes borders on plagiarism. These
disadvantages affect times to develop patterns
and hence have a negative impact because it
increases the cost of the final product [5].
One solution to these problems in the development
of elements of designs for the textile industry is to
use mathematical relationships for their generation.
Rossing, [9] proposes the use of figures based on
the method of the pendulum for obtaining elements
of the braided rope. The method is based on the
figures of Lissajous [4,5,7,8,9]. To generate the
figures is used the software WinPlot [10].
A similar type of figures obtained by relationship
between equations of the curves described by the
sine and cosine function are proposed by Marfo
et al [5]. The authors propose the use of such
functions for generating elements for patterns
in textile design, jewelry and decoration of
buildings. Proposed by the authors mathematical
relationships and methods for obtaining the figures
can be used in the design of components for textile
design, jewelry, decoration of buildings.
Parhusip, [7] proposes the use of curves represented
in the complex plane to obtain decorative geometric
shapes. The author points out that in addition to the
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basic functions based on sine, cosine and extent
can be used their first and second derivatives. For
this purpose created program in Matlab, realizing
the proposed way to generate decorative elements.
Graphically are demonstrated the resulting
unconventional solutions for accessories inspired
by the symmetry of these elements. They combine
emblematic symbols and modern interpretations
of accessories. Executed with combinations of
classic floral patterns, elements from the seabed
and nonstandard forms.
The presented works of motifs derived from
mathematical relationships have a significant
drawback of using complicated mathematical
and programming systems of the class of Matlab
and MathCAD. Such software products require
programming knowledge to be used, which is an
obstacle to their use by designers.
The report aims to develop motives for textiles
patterns derived from mathematical relationships
using widely available computational and software
tools.
2.EXPOSURE
The program tools satisfying the requirement for
accessibility in the creation of graphic elements
are spreadsheets such as MS Excel, Open Office
Calc.
Convenient for easy and affordable creation of
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(1)
where k is the radius and amended in the interval
[1;b]; b – coefficient expressing the filling of the
figure; p.a – frequency of sinusoidal signal; q.a –
frequency of cosine signal.
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How would it look Lissajous figure depends largely
on the ratio p/q. When this ratio is 1, the figure is
an ellipse, and in the particular case – circle at p=q.
As a criterion for generating Lissajous figures is
selected Golden Ratio, wherein the ratio between
the coefficients p/q=1,618. The reason for this is
that the human eye is able to interpret images

created by the proportions of the Golden Ratio, faster
than everyone else. Therefore, the Golden Ratio
which produces sharp shapes perceived by the eye
immediately and there is interpreted by the brain.
According to theoretical study, the most effective
proportions for the human eye to scan the rectangular
shapes in which the horizontal is about one and a
half times the vertical, which approaches the Golden
Ratio. For example, 21/34=0,617, and 34/55=0,618.
This attitude is denoted by the symbol Φ and amended
in the range of 0,618 to 2,618.
Only the ratio 0,618/0,382 provides continuous
division of the segment into golden proportions,
increasing or reducing it to infinity when small part
refers to the large, as the vast majority of the entire
segment [1,3,11].
3.RESULTS AND DISCUSSION
It is made up spreadsheet that implements the
described calculations to obtain Lissajous figures.
The table requires the introduction of 5 coefficients p,
q, k, s, b and the frequency of the sinusoidal signal a.
Then calculate the coordinates of the points along the
axes x and y.
In row 1 are recorded the names of the parameters
forming the figure and in row 2 – the parameter
values. Figure 1 shows ways to enter the coefficients
and coordinates of the figure.

Figure 1. Entering values for the parameters of the Figure

Under Column F is set variation range from 1 to 200
– in cells from F2 to F201. In columns G and H are
recorded formulas for calculating points from the
figure in the coordinates X and Y: X for the formula
is: =-(($C$2*SIN($A$2*F2)*2)); Y is for equality:
=-(($C$2*COS($B$2*F2))*2). After they are entered
the formulas for calculating the coordinates of the
points from the figure are filled the necessary cells
in columns G and H. The created chart represents
the relationship between the calculated X and Y
coordinates and obtained figure of Lissajous.
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decorative elements are the Lissajous figures.
They are more often used by the above authors
as easily can be described mathematically by
two separate sinusoidal functions, oriented
perpendicularly relative to each other.
The tabular form of work pages of spreadsheets
is a universal tool for collecting and processing
data. The final result of the work often represents
columns with values purely visual can be difficult
to analyze.
The charts allow visualization of data and more
easily perform comparisons, finding uniformity,
trends, dynamics of development or even the
simple display a summary of the data through
graphics.
Bulksheets are one of the most used software for
working with spreadsheets, this is due not only
convenient means of work and analysis, but also
the capabilities of the product to create graphs
and charts [6]. Spreadsheets provide control over
how a graphical representation of data – through a
few basic types of graphs contained in turn many
subspecies graphics possibility of using different
formatting, styles, colors, fonts and effects.
A convenient combination of the right type of
timetable for relevant data and numerous visual
effects that can be used give a professional look
of the graph, and hence the analysis report or
presentation to be compiled.
The result of the analysis of the collected data or
calculations from different areas of everyday life
easily can be presented graphically. For example,
the combination of the ability to perform statistical
calculations and analyzes and very quick and
convenient operation of the means of creating
and setting the graphics are grounds for using
spreadsheets.
The Lissajous figures describe trajectory of point,
which performs periodic oscillations in two mutually
perpendicular directions. This is a curve described
by a point with coordinates x and y which are
periodic functions of time with multiple periods.
The figures of Lissajous are used in electronics for
comparing two periodic signal. For example, if the
horizontal deviation x on the oscilloscope is formed
by a sinusoidal signal and a vertical deviation from the cosine signal on the oscilloscope screen
will form a beautiful motionless figure.
Expressed formally Lissajous figure is the chart
corresponding to the system parametric equations:
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Figure 2. Creation of a Lissajous figure in a spreadsheet program
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Table 1. Values of coefficients of the generated figures
Parameter
p
q
Figure
F1
8,899
F2
4,854
F3
23,04
F4
8,805
F5
16
F6
3,6
F7
35,61
F8
14,4
F9
4,4
F10
4
F11
8,737
F12
6,6

4

5,5
3
14,24
5,442
9,889
2,225
22,01
8,9
2,719
2,472
14,4
4,079

k

90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90

s

b

0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

F1

F2

F3

F4

F5

F6

F7

F8

F9

F10
F11
Figure 3. Overview of elements obtained at different coefficients

200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200

F12
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Figure 2 shows in general form constructed
spreadsheet to create Lissajous figures. The
coefficients p and q are entered separately from the
other parameters of the figure as having the greatest
influence on its appearance.
Twelve figures are generated with ratios shown in
Table 1. With letter F are assigned different figures
with their numbers. The ratio for p and q for all figures
is p/q=0,618.
Figure 3 presents the elements obtained with the
parameters used. It is seen that even small changes
in the coefficients p and q strongly influence the type
of the resulting figure.
An demonstration of the use of figures generated by
means of online application for creating customized
textiles “Digital fabrics” [2] which can be used for
textile and interior design.
The results of this simulation are presented in Figure
4, where with the motif F3 was created scarf and with
the motif F12 is decorated sofa.

а) A scarf with motif F3

the received in this way graphic
elements are perceived better
by consumers.
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Figure 4. Example of application of the developed motifs in the textile and interior design

4.CONCLUSION
Based on the analysis it was found that the use of
a mathematical apparatus to generate geometric
shapes facilitates artists and designers at the opening
of beautiful forms suitable for textile and interior
design.
1. It is proposed to use spreadsheets and
accessible mathematical tools for generation
of shapes which approach has the advantage
that it is not necessary to have knowledge
of programming for obtaining geometrical
shapes.
2. As a criterion for generation of Lissajous
figures is selected Golden Ratio used
in determining the values of key factors
influencing the formation of the figure because
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SINGLE-PURPOSE OPTIMIZATION OF TECHNOLOCICAL
PARAMETERS OF SEWING PRODUCTS
Miroslav Petrov-Technical University, Mariel Panev-Technical Unieversity, Daniel Angelov-College of Lovech

ЕДНОЛИЦЕВА ОПТИМИЗАЦИЯ НА ТЕХНОЛОГИЧНИ
ПАРАМЕТРИ НА ШЕВНИ ИЗДЕЛИЯ

Доц. д-р Мирослав Петров - Технически университет - Габрово, Доц. д-р Мариел Пенев Технически университет - Габрово, д-р инж. Даниел Ангелов - Технически колеж - Ловеч

A b s t r a c t:

«
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«

The aim of the report is to make single-purpose optimization aggregated
utility function for sewing products. Devices are made with different thickness
of the needle and the geometry of the blade and also with a different density
stitchline.
Keywords: optimization; sewing products; needle.
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ВЪВЕДЕНИЕ
Изследванията и експериментите, провеждани
с помощта на статистически методи, се отличават
с две основни предимства: висока достоверност
на резултатите и минимални разходи. Методът за
оптимизация [1,2,3,4,5] е най-важната предпоставка
за решение на оптимизационните задачи, тъй като той
отразява принципната същност на процеса на търсене
на най-добрия резултат, независимо от характера на
обекта за оптимизация и конкретната поставена цел. Те
имат общовалиден характер и в зависимост от вида на
обекта и поставената цел може да се избере един или
друг от тях.
Изборът на конкретен метод за
оптимизация се определя от изискванията и
характера на обекта и от правилната постановка
на
оптимизационната задача. Задължителната
последователност на етапите при търсене
на
оптимално решение е следната:
 Изисквания към обекта;
 Избор на целева функция;
 Избор на управляващи параметри;
 Избор на метод за оптимизация;
 Оптимално решение.
Целта на доклада е да се направи едноцелева оптимизация
на шевни изделия изработени с различна дебелина на
иглата и геометрия на върха, а също и с различна гъстота на
бодовия ред. Като цел на оптимизацията са издигнати всяка
една от целевите функции по отделно за трите вида върхове
на иглата (R, SUK и SES) при наложени ограничения за
всички останали управляващи фактори в рамките на плана
на експеримента, използвайки изведените регресионни
математически модели в [7].
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ИЗЛОЖЕНИЕ
Мострите са от материал със състав от 100%
Полиамид, трицветна камуфлажна щампа, покрит
от вътрешната страна с трислойна мембрана PTFE,
производство на фирма „Мак“ АД, гр. Габрово и са
изработени с три вида геометрия на върха на иглата –
R, SUK и SES и с един и същ шевен конец – фиг.1 и фиг.2.
Използваме различна дебелина (номер) на иглите,
гъстота на бодовия ред и всички мостри са изработени
с клас шев 301. Получените оптимизационни решения
се отнасят за всеки връх на иглата по отделно.

Фиг.1 Изглед на мострата отпред, отзад и графично
изобразяване на шева
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Фиг.2 Използвани шевни игли

Информационната схема на изследвания
обект е показана на фиг.3.

Наложени ограничения на параметрите на
качеството:

Y1 (X1,X2) ≥ Y1,min;
Y2 (X1,X2) ≥ Y2,min;
Y3 (X1,X2) ≥ Y3,min;
Y4 (X1,X2) ≥ Y4,min;

Фиг.3. Информационна схема на изследвания обект

Xi - фактори, влияещи на процеса;
Yj – параметри, характеризиращи качеството
на обекта;
Wk - други външни влияния и въздействия,
които не оказват съществено значение върху
получените резултати.
Факторите, които влияят на процеса :
X1 – Дебелина на иглата – Nm;
Х2 – Гъстота на бодовия ред - бод/cm.
Наложени факторни ограничения:

Х1,min ≤ X1 ≤ X1,max;
80 ≤ X1 ≤ 110;

Х2,min ≤ X2 ≤ X2,max;
3 ≤ X2 ≤ 8.

Параметрите, характеризиращи
изследвания обект:

качеството

на

Y1 - Пробив на първа капка - Воден стълб, mm;
Y2 - Пробив на трета капка - Воден стълб, mm;
Y3 - Паропропускливост - g/m²h;
Y4 - Здравина на шева - Сила на опън, N.
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Таблица 1. Изходни данни
Брой точки на
експерименталния план

N = 96

Брой на факторите

Хi= 2

Брой на параметрите

Yj = 4

За формулиране на оптимизационната задача
е необходимо да се изясни на всяка целева функция
какви областни ограничения са зададени. Разгледани
са мостри изработени с различна геометрия на върха
на иглата - R, SES и SUK и четирите целеви параметра
- Y1 (пробив на първа капка); Y2 (пробив на трета
капка); Y3 (паропропускливост) и Y4 (здравина на шева).
Направена е едноцелева оптимизация, като за всеки
един от целевите параметри се търси максимума на
фукцията Y(x) max = YI , където I = 1 : 4. За решаването
на оптимизационна задача е използван продуктът
COMPLEX [6], а резултатите са показани в таблици 2,
3 и 4.
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Резултатите от експеримента са отчетени
в лаборатория на фирма “ТЕКС-КОНТРОЛ” ЕООД –
гр. Габрово таблица 1.
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Таблица 2. Едноцелева оптимизация за игла с геометрия на върха R

1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.

Целеви параметър
Стойност
X1
Y1 – максимална стойност при пробив на първа капка
Y1 - Пробив на първа капка
297.3554090
100.000
Y2 - Пробив на трета капка
336.1257670
100.000
Y3 - Паропропускливост
0.2154543
100.000
Y4 - Здравина на шева
1619.8410500
100.000
Y - максимална стойност при пробив на трета капка
Y1 - Пробив на2 първа капка
295.4482344
100.000
Y2 - Пробив на трета капка
337.0089531
100.000
Y3 - Паропропускливост
0.2136161
100.000
Y4 - Здравина на шева
1639.6282813
100.000
Y3 - максимална стойност при паропропускливост
Y1 - Пробив на първа капка
269.4230494
110.000
Y2 - Пробив на трета капка
307.2134424
110.000
Y3 - Паропропускливост
0.2250774
110.000
Y4 - Здравина на шева
1649.2624213
110.000
Y4 - максимална стойност за здравина на шева
Y1 - Пробив на първа капка
213.8599050
80.000
Y2 - Пробив на трета капка
227.8610290
80.000
Y3 - Паропропускливост
0.2030560
80.000
Y4 - Здравина на шева
2121.9236820
80.000

X2

7.000
7.000
7.000
7.000
7.500
7.500
7.500
7.500
7.500
7.500
7.500
7.500
7.000
7.000
7.000
7.000

Таблица 3. Едноцелева оптимизация за игла с геометрия на върха SES

1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
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1.
2.
3.
4.

Целеви параметър
Стойност
X1
Y1 – максимална стойност при пробив на първа капка
Y1 - Пробив на първа капка
362.0983632
110.000
Y2 - Пробив на трета капка
373.6552506
110.000
Y3 - Паропропускливост
0.2179221
110.000
Y4 - Здравина на шева
1803.3951128
110.000
Y2 - максимална стойност при пробив на трета капка
Y1 - Пробив на първа капка
356.5414533
80.000
Y2 - Пробив на трета капка
409.9263496
80.000
Y3 - Паропропускливост
0.1926405
80.000
Y4 - Здравина на шева
210.6407526
80.000
Y3 - максимална стойност при паропропускливост
Y1 - Пробив на първа капка
310.5194576
100.000
Y2 - Пробив на трета капка
320.7223136
100.000
Y3 - Паропропускливост
0.2206394
100.000
Y4 - Здравина на шева
1870.1926480
100.000
Y4 - максимална стойност за здравина на шева
Y1 - Пробив на първа капка
287.9538316
90.000
Y2 - Пробив на трета капка
302.9082286
90.000
Y3 - Паропропускливост
0.2156521
90.000
Y4 - Здравина на шева
1892.2848112
90.000

X2

8.000
8.000
8.000
8.000
3.000
3.000
3.000
3.000
8.000
8.000
8.000
8.000
8.000
8.000
8.000
8.000

Таблица 4. Едноцелева оптимизация за игла с геометрия на върха SUK

1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.

Целеви параметър
Стойност
X1
Y1 – максимална стойност при пробив на първа капка
Y1 - Пробив на първа капка
360.8217256
110.000
Y2 - Пробив на трета капка
333.4924400
110.000
Y3 - Паропропускливост
0.2140354
110.000
Y4 - Здравина на шева
2312.3377140
110.000
Y2 - максимална стойност при пробив на трета капка
Y1 - Пробив на първа капка
334.2658354
80.000
Y2 - Пробив на трета капка
388.2951840
80.000
Y3 - Паропропускливост
0.2291842
80.000
Y4 - Здравина на шева
348.1629570
80.000
Y3 - максимална стойност при паропропускливост
Y1 - Пробив на първа капка
334.2658354
80.000
Y2 - Пробив на трета капка
388.2951840
80.000
Y3 - Паропропускливост
0.2291842
80.000
Y4 - Здравина на шева
348.1629570
80.000
Y4 - максимална стойност за здравина на шева
Y1 - Пробив на първа капка
360.8217256
110.000
Y2 - Пробив на трета капка
333.4924400
110.000
Y3 - Паропропускливост
0.2140354
110.000
Y4 - Здравина на шева
2312.3377140
110.000

X2

8.000
8.000
8.000
8.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
8.000
8.000
8.000
8.000

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

С използването на едноцелева оптимизация за игли с различна геометрия на острието - R, SES и SUK и
получените резултати са показани в таблица 5.

1.
2.
3.
4.
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Таблица 5. Максимални стойности на Yi при едноцелева оптимизация
Целеви параметър max
Острие
Стойност
X1
X2
Y1 - Пробив на първа капка
SES
362.0983632
110.000
8.000
Y2 - Пробив на трета капка
SES
409.9263496
80.000
3.000
Y3 - Паропропускливост
SUK
0.2291842
80.000
3.000
Y4 - Здравина на шева
SUK
2312.3377140
110.000
8.000
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Получените максималните стойности на
целевите параметри : Y1 - пробив на първа капка;
Y2 - пробив на трета капка; Y3 - паропропускливост;
Y4 - здравина на шева могат да се имат в предвид
при избор на игли и каква ще бъде устойчивостта
на изделието в зависимост от целевия параметър.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

[1] Ангелов, И., Петров М., „Теория на инженерния
експеримент“, Университетско издателство „В. Априлов“
-Габрово, 2002 ISBN 954-683-178-6
[2] Джиев, Ст., „Моделиране и оптимизиране на
процеси“ , ТУ София, 2003 ISBN: 954-438-339-5.
[3] Вучков, И., С.Стоянов и др., “Ръководство за лабораторни
упражнения по математическо моделиране и
оптимизация на технологични обекти”, “Техника”, София,
1986 г.

[4] Джонов, Ц., Ангелов Ив., Петров
М., Математическо моделиране
и оптимизация на механичните
характеристики на стоманите, ТУ –
Габрово, 1995, УДК 669.14.018.29.
[5] Джамбов, П., „Моделиране на
технологични процеси“ , ХТМУ София,
2010, ISBN: 978-954-465-038-4.
[6] Програма COMPLEX – използва се за
намиране на глобален екстремум на
дадена целева функция при наличие
на функционални ограничения тип
неравенства, като за оптимизационен
метод се използва комплекс метода.
[7]Петров, М., М.Пенев, Д. Ангелов,
Математически модели за определяне
на влиянието на различни технологични
параметри върху качествените показатели
на шева, Текстил и облекло, 245-251- б, бр
10, 2015, ISSN 1310-912X.
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Студенти в програма „Мода“
на Нов български университет представят

дипломни колекции на ревю
На 25.01.2017 г. Мартина
Бонева, Юнвер
Кьосе, Виктория
Щерионова, Елена Димитрова,
Студенти
в програма
„Мода“

Христина Чекова и Глория Димитрова защитиха дипломните си работи за бакалавърска
степен в програма „Мода“ на Нов български университет с ръководител гл. ас. Кристина
Савова. Миналата година те представиха дипломните си колекции на ревю в Гранд Хотел
София.
Тя е млада, мотивирана и амбициозна. Мартина Бонева е студент по мода в Нов български
университет. Положителна и целеустремена, изпълнена с достатъчно вдъхновение и ентусиазъм,
за да прави това, което обича. Още от малка има интерес към модата. След като завършва
езикова гимназия записва „Мода“ в Нов български университет. По време на обучението си
участва в редица международни конкурси, ревюта, изложби, майсторски класове, а именно:
три майсторски класа с Gunda Bornkessel, Веселин Йорданов, Нели Митева (печели Първо
място за най-добра фотосесия), а също и Годишно модно ревю The Red List, Европейски проект
Bulgaria-Serbia IPA и др. В момента Мартина се е отдала изцяло на своята дипломна колекция,
вдъхновена от красотата на Древен Египет. Или по-точно от древните символи и тяхното значение.
Египетските символи идват под формата на ръчно изработена инкрустация от многобройни
цветни форми. Те пропълзяват по гърбовете и раменете на палта, наметала или поло яки.
Акцентирайки с ярките си цветове в турско синьо, преливащо в тюркоаз, огнено червено и златно,
те са добре съчетани с една монохромна цветова гама на бежовия цвят. Играта продължава
със съчетание на прозрачни материи и груба, едра плетка. Предпочитаните материи за
колекцията са шифон, неопрен, тюл, вълна и коприна. Моделите са, както подчертаващи
женските форми, така и с разкроени силуети, изключително женствени и стилни. Колекция,
съчетаваща настоящи модни тенденции с красотата и тайнството на древността.

онлайн списание за ТЕКСТИЛ,ОБЛЕКЛО, КОЖИ И ТЕХНОЛОГИИ

Юнвер Кьосе завършва висше образование, специалност – „ТММ – Силикатни материали“. Винаги е
знаела, че модата е нейното призвание и това я довежда през 2012 г. в програма “Мода“ в НБУ. Сега е
на прага на своето дипломиране. Темите, задачите и участията й са най-разнообразни: 2013 г. - първи
участия с Изложба „Природни форми и композиции” и изложбата „Компютърна графика в модата“; 2014
г. Майсторски клас под ръководството на Гунда Борнкесел; 2015 г. Майсторски клас под ръководството на
Нели Митева, Изложба Базар в БТПП, Годишно модно ревю - The Red List, Проект за „Ансамбъл „Бистрица“;
2016 г. Инсталация „Наследството на Александър Маккуин” в НДК. Майсторски клас под ръководството
на Веско Йорданов. Няма как да подминем факта, че много характерни за нея са геометрията,
комбинирането на всевъзможни материи, важна част са детайлът и конструктивните елементи. За нея
модата е начин на живот, мироглед, израз на нейните вдъхновения и отпечатък, въплътен в материя.
Инспирацията в колекцията Face OFF е от Египет или по-точно от двойника Ка. „Ка“ е подобие
на човека, негов двойник. Човек и неговото „Ка“ си приличат <<както две ръце>>. Колекцията
Face OFF пресъздава двойствения образ на човека, принуден да се трансформира в различни
роли спрямо дадена ситуация. Дизайнерът ни разкрива една реалистична история за човека
и неговите лица, неговата раздвоеност чрез обемни форми, преливащи в мека геометрия.
Сблъсък на естествени и изкуствени материали. Бронята, символизираща защитно средство,
е изразено с метални нишки, проблясъци и пластинки, отдава се почит на двойствеността на
съвременната жена, която е едновременно силна, адаптивна и чувствителна.
Виктория Щерионова, един позитивен и целеустремен човек. Родена през 1993 г., завърша
образованието си в гр. Бургас. След това се мести в София, като записва бакалавърска програма
„Мода’’ в НБУ. Втората година участва в „Майсторски клас” с Gunda Bornkessel. През третата година от
обучението си, участва в програмата Еразъм+ и пролетния семестър заминава за Испания. В началото
изпитва голямо затруднение, тъй като езикът на обучение е само испански, а тя говори главно
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Елена Димитрова e родена на 1 юли 1993 г. Завършва ГЧЕ „Васил Левски“ със специално
преподаване на руски език в град Бургас. Започва да учи „Моден дизайн“ след средното си
образование. Когато взима решението, че ще кандидатства, паралелно с това започва
специална подготовка за изготвянето на портфолио. Знае, че ще е трудно, защото ще има
хора, завършили текстилни гимназии, и въпреки това волята в нея надделява. Завършва
бакалавърска програма „Мода“ с отличен успех. По време на следването си стажува в „Таунхол
Продукшънс“, занимавайки се със стайлинг. Участва в изложби, модни проекти, а през януари
2015 г. взема участие в „Майсторски клас“, където печели награда за най-добра фотосесия.
Участва в годишното модно ревю The Red List, където представя стилни дрехи с акцент във вид
на мини скулптура от безопасни игли. А през април 2016 г. участва в майсторски клас Christian
Dior New look с Веселин Йорданов. Младата дизайнерка споделя, че след успешното й завършване
предстоят много нови модни проекти, както и създаването на собствен лейбъл.
Стилът, към който се стреми е Минимал. Обича класическия силует. Смята, че дрехите трябва
да се сливат в изящна хармония с женската същност и да вдъхват увереност. Дипломната й
колекция е едно предизвикателство, тъй като е нейната първа „официална“ колекция, която
представя нея като личност и съответно иска да задоволи нейните очаквания и представи,
както и на публиката и самия потребител. Ако трябва да опише дипломната си колекция с
три думи, те са: стил, женственост, увереност. В нея залага на естествените материи, като
коприна и велур. А цветовата гама е в nude нюанси. Класически силует, съчетаващ актуалния
тренд за сезона - къдри, описва на кратко дрехите в колекцията.
Дипломната й колекция показва силната, независима, съвременна жена, която носи в хаоса
на ежедневието своята невидима корона и заслужава да бъде истинска кралица, обгърната
в романтичен блясък, нежност и великолепие. Вярва, че истинският блясък идва отвътре и
трябва да бъде провокиран с нещо, което гали нежно женската душа.
Христина Чекова е IV курс в Нов български университет в програма „Мода“. Започва обучението
си с целта да се докосне истински до изкуството и способността да твориш. Взема участие във
фестивал на изкуствата: „ Арт идея – Арт Алея“, Пазарджик, участва в изложби със собствени
модни илюстрации и разработки на Adobe illustrator. Година по-късно се включва в Майсторски
клас по мода на проф. Нели Митева, като заедно със своите колежки печелят сертификат
за най-добра фотосесия. Един изключително полезен проект за всеки млад дизайнер. Същата
година се състои и първото й ревю „Тhe Red List”, тя участва с два аутфита. В момента се
подготвя за дипломното си ревю, за което трябва да направи дизайн и цялостна концепция от
дванадесет аутфита, като шест от тях ще бъдат избрани за изработване.
Основната тема на колекцията е Египет - мистична и наистина обширна. Точно поради тази
причина възникнаха известни затруднения. Бе приета като неочаквано предизвикателство. След
дълго лутане и проучване се намери и основното вдъхновение, а именно Скарабеят. Това даде
тласък на целия процес, на цялата идея. Избраният тренд е „пижама“ (Slip dress), а сезонът е
пролет/лято 2016. Интересното тук обаче е експериментът с плетиво и по-точно с копринена
прежда. Изключително мека, нежна и гъвкава. Тя играе ролята на така наречената „червена
нишка“ в тази колекция. Материите, които са включени в цялостната концепция, са шифон,
сатен сатиниран памук, солей и мрежа, а цветовете са съобразени с духа на Египет и, разбира
се, скарабеят. Носят усещане на топлина, ефирност, умерен разкош и лека нотка суета.
online tok-bg.org
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английски език. С много воля, желание и работа от нейна страна завършва програмата напълно
успешно. Виктория е човек обичащ да рискува, да се развива и много да се усмихва.
Колекцията на Виктория Щерионова, носи духа на живота и смъртта, като взаимосвързани.
Вдъхновена от р. Нил – главен фактор и символ за живот в Древен Египет. Името на колекцията
„Ка Ба Иб”, също го доказва, като всяка една от сричките означава даден етап на душата
според древните египтяни. В колекцията се наблюдава обработка на плат, като целта е да
се добие визуализация на суша или напукана земя. Това ни носи усещането за нещо неживо.
Вечният живот, от друга страна, е показан чрез използване на йероглифи (от древни папируси),
напечатани върху плата. Силуетите на колекцията са главно прав или О.
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моменти от ревюто
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От 2016г. в Музея на текстилната индустрия отварят врати тематични арт ателиета, свързани с историята
на текстила и текстилните техники, които са адаптирани за деца и възрастни. Те са подходящи за
ваканционни детски програми, програми за тийм билдинг, индивидуално или семейно приятно
прекарване на свободното време. Обявяват се предварително и включването в тях става с предварително
записване.

Художествените ателиета са посветени на декоративното тъкане по традиционна килимена техника,
печатането с дървени щампи, изработването на текстил чрез плъстене на вълна, чрез преплитане,
полутъкане и др.
Всяко ателие включва запознаване с историята и спецификата на приложната техника, демонстрация и
изработване на уникална индивидуална или групова творба.
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За ваканционните дни – 10-13 април 2017 г. Музеят на текстилната индустрия организира ЧЕТИРИ
АРТ АТЕЛИЕТА – по едно за всеки ден:
		

□10 април 2017 г. – щампиране на тениски с дървени печати;

		

□11 април 2017 г. – плъстене – изработване на пана от вълна;

		

□12 април 2017 г. – рисуване на собствена живописна творба;

		

□13 април 2017 г. – тъкане на декоративно пано по традиционна килимена техника.

– запознаване с приложната техника;
– демонстрация;
– осигуряване на всички необходими
уреди, материали и консумативи;
– изработване на лична творба.
Изработените творби остават за
своите автори.
Продължителност – 3 часа – от 10.00
до 13.00 часа
Цена – 8 лв. за едно ателие.
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Всяко АТЕЛИЕ включва:

Предварително записване на телефони: 044 62 40 06; 044 62 37 49; 0896 853 683; 0879 336 425; 0899
545 234; на e-mail: textilemuseum@abv.bg; Текстилен музей Сливен/National Museum of the Textile
Industry или в Музея на текстилната индустрия – гр.Сливен, пл.”Стоил войвода” №3
Забавлението е гарантирано! Очакваме Ви!
Музей на текстилната индустрия – гр.Сливен

online tok-bg.org
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МАКЕДОНСКИ ТЕКСТИЛЦИ ОБЛИЧАТ
ЕВРОПЕЙЦИТЕ С ДРЕХИ ОТ ИЗВЕСТНИ МАРКИ
ЗА НАД 500 МИЛИОНА ДОЛАРА

Македонските текстилци шият най-новите модели на известни европейски марки, с които са
облечени гражданите на развитите европейски страни. „Том Тейлър“, „С Оливър“,“Есприт“,“Гари
Вебер“,“Мис Сикстин“,“Ескада“,“Уго Бос“, „Томи Хилфигер“, „Гучи „,“Макс Мара „,“Версаче“,“Мотиви“.
Това са само част от марките, за които работят нашите текстилци от Македония и които от година
на година само увеличават списъка с марки, за които работят и нови пазари, които завладяват.
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Най-много се шият облекла за Германия, около 70 на сто от общите поръчки са на известни
търговски марки именно от там. От миналата 2016 година е започнал поход за завладяване на
нови пазари, като френският, английският и норвежкият. Македонските конфекции шият облекло
и модни аксесоари за световно известни марки по за над 500 милиона долара средно годишно.
Тази година се очаква тази цифра да се надвиши, като се има предвид все по-големият интерес
за наемане на наши фирми. И ако доскоро основният ни коз беше евтината работна ръка, с която
застрашават дори Kитай, сега основни атрибути, които са усъвършенствали македонската
конфекция са малки поръчки с високо качество и бърз срок на доставка.
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Цифрите говорят, че местната текстилна индустрия бързо се връща на пистите от преди кризата
от 2009 г., когато широко се отричаха поръчките от чужбина.
Предлагаме качество, а не евтина работна ръка.
– Текстилният клъстер миналата година имаше много дейности за насърчаване на
македонския потенциал и интересното е, че се опитваме да спечелим нови пазари, на
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които до сега не сме били представени. Статистически нашите текстилни фабрики най-много
изнасят в Германия, предходната 2015 г. износът е 66 на сто, а за миналата година очакваме
да бъде над 70 на сто. Така че, традиционно за нас Германия е основен партньор, нашите фирми
добре познават този пазар, знаят изискванията на чуждестранните марки. Подкрепени от много
организации в страната, миналата година направихме усилия за навлизане на нови пазари като
английски, френски, с редовно участие в панаири, които са организирани там. Има определени
резултати и няколко сключени сделки с купувачи от тези пазари. Но за по-бързо влизане на тези
пазари трябва време, т.е. разпознаваемост, в смисъл клиентите да започнат да разпознават
Македония като страна, която предлага качествено производство на облекло. Повечето от тях
нямат информация, че една трета от общия износ в страната е от производство на облекло и че
сме толкова развити в този план – казва Наташа Сивевска, изпълнителен директор на Текстилен
клъстър.
Тя подчертава, че са имали голяма
подкрепа от македонски организации
в чужбина и че вече има сключени
договори за малки поръчки с някои
марки и от Норвегия. Също така
подчерта, че ако доскоро основен
коз на македонските текстилни
фабрики е евтината работна ръка,
сега ситуацията е променена.
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-Сега сме разпознаваеми от
кратките срокове на доставка,
възможността за производство на
малки серии, познаването на чужди
езици, качество в производството. Ние последните години се специализирахме в производството
на малки серии с високо качество и е трудно да се вписва, когато изискват големи серии с ниско
качество и ниски цени. Така имахме няколко купувачи от Турция, които имаха големи поръчки за
„Зара“, „Бершка“, големи серии с ниско качество и ниски цени и нашите заводи не се вписаха в този
бизнес, дори и в момента не ни отговарят – казва Сивевска.
Придобиване на нови пазари
Македонските текстилци работят поръчки за известни марки „Том Тейлър“, „С. Оливър“, “Есприт“, “Гари
Вебер“, “Мис Сикстин“, “Ескада“, “Уго Бос“, “Томи Хилфигер“, “Гучи“, “Макс Мара“, “Версаче“, “Мотиви“
и списъка непрекъснато се разширява.
Новите марки от френския и английския пазар не са известни у нас, но нашите компании са започнали
да си сътрудничат с марки като „Буху“, „Некст“, „Аманда Вакли“ от английския пазар, а от норвежкия
пазар марката „Kлоз ту май харт“.
С това, което правим за големи марки, можем да отбележим, че поне сред нашите стотина членки,
работната ръка не е евтина, заплатите са по-високи в сравнение с други текстилни компании у нас и
шият по-скъпи марки.

Kомпаниите членки на Kлъстер за текстил не иска да се насърчават с ниска работна ръка, а с
бързи срокове за доставка, високо качество, малки поръчки – казва Сивевска.
Тя очаква официалните данни за миналата година, които скоро ще бъдат публикувани, за да преодолеят
средното от последните години от 500 милиона долара износ.

Александра ФилиповскaТекстилен клъстер, Македония
online tok-bg.org
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Oeko-TEX® с нови изисквания за 2017 година

Oeko-TEX® обяви нови изисквания за своите продукти със сертификат MADE IN GREEN, MySTeP,
STeP и STANDARD 100.
Преглед на някои от промените:
MADE IN GREEN и MySTeP от OEKO-TEX®
Асоциацията на Oeko-TEX® за да отговори на търсенето на пазара прави нова ценова стратегия
за продуктите с етикет MADE IN GREEN /произведено със зелен етикет от Oeko-TEX®/. Новото
ценообразуване, което предлагат с етикет емитенти е с възможност да се използват по-малки пакети от
етикети или един етикет за техния продукт да бъде обозначен с MADE IN GREEN от Oeko-TEX®.
STeP от OEKO-TEX®
След три години на пазара Oeko-TEX® ревизира граничната стойност STeP от OEKO-TEX® в приложение G1
и G2 от стандартния документ. Тези проверки са били повлияни от непрекъсната промяна в глобалната
среда, вход от клиенти и текущите регулаторни развития, актуални разработки на законодателно
равнище. Приложение D съдържа нова глава: „Опасни процеси, които трябва да се избягват“. Тези
неизбежни процеси и използването на повърхностно активни вещества и потенциално вредни, натриев
хипохлорит (като избелващ агент) и антипенители са потенциално вредни за околната среда. Повече
подробности за актуализациите на STeP от Oeko-TEX® стандарт могат да бъдат намерени на www.oekotex.com/step-updates-2017.
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STANDARD 100 от OEKO-TEX®
Новите правила за STANDARD 100 от Oeko-TEX® влизат в сила от 1 април 2017 г.
За параметъра “ полифлуорирани съединения“, например, са били добавени или изброени изрично от
името на на класов продукт на голям брой вещества I (артикули за бебета и малки деца) на различни
вещества, изброени по име, и при условие на пределно допустимите стойности. В резултат на това в клас
I продукт, използването на лица и полифлуориран съединения е строго ограничен и почти отстранен.
Голям брой вещества, също е включена в списъка на регулираните омекотители (фталати) във всички
класове на продукта. Трите органични калаени съединения dipropyltin (DPT), monophenyltin (MPhT) и
tetraethyltin (Teet), сега са регламентирани с гранични стойности във всички класове на продукта. В
допълнение, използването на синьото багрило „Navy Blue е вече изрично забранено за сертифициране
на продуктите в съответствие със STANDARD 100 от Oeko-TEX®.
Тези нови промени ще помогнат на Oeko-TEX® за допълнително повишаване на информираността
запознаването в текстилната производствена верига по отношение на отговорно използване с
потенциално опасни вещества в текстилните продукти и устойчиво производство през 2017 г. Фирмите,
които работят със системата на Oeko-TEX® имат важна роля в осигуряването на ефективна защита на
потребителите за околна среда и социално отговорно производство.
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ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТ Learn2Work ЩЕ ВЪВЕЖДА
НОВИ МЛАДИ ТАЛАНТИ В ОБУВНОТО ПРОИЗВОДСТВО

В момент, когато младежката безработица е на високо равнище в много европейски страни, амбициозен
европейски проект, озаглавен „Learn2Work“, финансиран по програма Еразъм + ще работи за постигане
на иновативно обучение с методология за привличане на млади хора, с цел да ги подготви с технически
и меки умения, изисквани от глобализираната работна среда. Обучението ще предостави на младите
хора нови възможности за професионално развитие и възможност за работа в обувния сектор, където в
момента има голямо търсене на работници със специфични технически познания и умения.
Въпреки икономическото възстановяване от финансовата и икономическа криза през 2008 г.,процентите
на безработица при младежите са все още високи в Европа, особено в южните страни като Гърция,
Испания и Италия, където повече от 40% от младите хора в момента са безработни, докато Европейската
обувната промишленост се бори, за да открие най-подходяща работна сила, за да се включат в техните
фабрики в утрешния ден.
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В този контекст, замислен по Еразъм + проект Learn2Work от Европейската конфедерация на обувната
промишленост (CEC) и неговите партньори, очакванията за справяне в сектора включва методът на
обучение, които е съвременен и активен “e-свързване” -едно приложение на новото поколение,
изложен на неограничена информация, предпочитана работа, базирана на опит.
Learn2Work насочен конкретно към NEET хора – млади хора, които не са в областта на образованието,
заетостта или обучението, а които вече са изправени пред висок риск на продължителна и бъдеща
безработица, по-ниска заплата и перспективи.
Този нов модел на обучение се основава на учене чрез правене, в съответствие с успешния датски
модел „Производствен училищен модел“, в която младите хора могат да открият и да разширят своите
способности,което им дава възможност да преследват и да успеят на специализирано професионално
равнище. В свое скоршно проучване, проведено от партньорите, обучението ще се фокусира върху
професиите, които се очаква да имат най-много недостиг от квалифицирана работна ръка през
следващите пет години.
Вдъхновени от датския модел, обучението на проекта, което включва обучение на меки умения ще
гарантира, че учениците ще се научат как да бъдат професионалисти, надеждни и добри, да решават
проблем наред с други качества. Меки умения са необходимо допълнение към техническите умения, за
да се развиват успешно в сложна икономика, която изисква адаптивност и работа в екип, както и други
житейски умения.
Моделът на обучение Learn2Work предлага възможност на младите хора да развиват кариера в една
творческа и иновативна индустрия от една страна и от друга ще бъде в помощ на фирми с обувно
производство за постигане на пълния си потенциал, с ново поколение на обучени работници за
допринасяне и поддържане на върховите постижения на производство на обувки в Европа.
За повече информация: http://learn2work.eu/en/
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„Искра” ООД-Първомай
„Искра” ООД е фирма с над 55-годишни традиции в областта на пасмантерийното производство, която
развива своята инвестиционна програма с цел да задоволи потребностите на пазара с актуални и високотехнологични артикули.
Имаме удоволствието да Ви информираме за успешно приключване на Европейски проект по
ОП „Конкурентноспособност и технологично обновление”, който включва инвестиции в иновативни
технологии и машини от водещи Европейски компании.
Новата ни производствената програма включва разширен асортимент на:
Еластични и нееластични ленти за бельо и спортни облекла, полиестерни, полиамидни и памучн
технически ленти, паспели, тъкани жакардови етикети и печатани ленти, лазерно изрязани емблеми,
пагони, кокарди, дантели, шевици, ласета, корселета, шнурове, връзки и мрежа за обувки, облечена
еластична нишка , рекламни баджове и други над 4000 артикула.

Фирмата ни разполага с високотехнологично оборудване за багрене на полиестерни, полиамидни и памучни
прежди и ленти в цвят по мостра или Пантон ТРХ, апретиране и финишна обработка на произвежданите артикули.
Ние заявяваме нашето желание и готовност да Ви предложим висококачествени артикули, на конкурентни цени и
кратки срокове на производство, за да отговорим на Вашите производствени потребности.
За допълнителни въпроси и изготвяне на контра-мостри сме на Ваше разположение,
моля разгледайте нашият обновен ИНТЕРНЕТ САЙТ И ОНЛАЙН КАТАЛОГ .
С интерес очакваме Вашите въпроси!
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„АГЛИКА”ООД за първи път участва със собствена колекция и представи нейната
премиера на световното изложение за домашен текстил „Хаймтекстил 2017” във
Франкфурт на Майн, Германия през месец януари.
Концептуалното решение като съчетание на текстил и мебели от естествени материали за всеки кът от дома, е уникално по рода си у нас и претендира да даде тон на новия
Lifestyle за съвременния
градски човек.
„Аглика” бренд бук е плод
на ентусиазма и креативността на екип от амбициозни личности и дизайнери,
развили огромните възможности на „Аглика” да произвежда по най-модерни технологии качествени изделия за
дома.
Нашата пилотна колекция е
инспирирана от водещите
тенденции и съчетава артистични акварелни мотиви с
подчертан творчески
почерк.
Спални комплекти от висококачествени материи с дигитален печат, покривала за легла,
меки одеала, дизайнерски декоративни възглавнички, олекотени завивки, както и найкачествените кърпи и халати може да откриете в дома на „Аглика”, където интериорният
текстил чертае великолепен щрих сред акцентните мебели на марката.
Краят на 2016 г. „Аглика” бе удостоена с първо място на националния конкурс „Най-добра
българска фирма на годината”, организиран от Първа инвестиционна банка. В най-оспорваната категория „Средна и голяма фирма” голямата награда бе присъдена на производителя на
домашен текстил „Аглика” ООД. Отличието не е случайно, тъй като през 2015/2016 „Аглика”
инвестира и построи нови два завода в гр. Твърдица за производство на одеала и дигитално напечатано постелъчно бельо, което увеличи многократно капацитетите на компанията и по-пълни асортимента за интериорен текстил към хавлиените кърпи.
„След наградата за „Най-иновативна компания в текстилния бранш” за 2014-а,
днес това отличие ни е още по-ценно и
скъпо, защото летвата, която си бяхме
поставили да прескочим тогава, всъщност днес е нивото, накоето се развиваме”
– с тези думи търговският директор на
„Аглика” – Елица Петкова, получина градата в Националната художествена гимназия в София.
tyle в единствения
Oткрийте своя Lifes
Aglika world at home,
aglika.bg
скоро на eshop www.
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AMANN GROUP
шевни и бродировъчни конци-интелигентни,
индивидуални, иновативни
Повече от 160 години AMANN GROUP е един от световните лидери в
производството на висококачествени шевни и бродировъчни конци.
Предлаганите от AMANN GROUP продукти са с много широк спектър от
универсални до високотехнологични конци за всички приложения. Като
световен и технологичен лидер AMANN GROUP залага на интелигентни
продукти, индивидуални решения и иновативна концепция. Без значение
дали в света на модата, или в широкия спектър на техническите
приложения: от защитно работно облекло до автомобилна индустрия.
Постоянно в търсене на перфектните решения - за всички области на
приложение и за удовлетворяване изискванията на нашите клиенти навсякъде по света.
Идеи, които свързват и страстта към перфектния шев са ядрото на нашата
фирмена философия. Повече от 2000 мотивирани служители се грижат
това да не се промени.
AMANN GROUP разполага със собствени производствени бази в Европа и
Азия. Това дава възможност за максимална гъвкавост, близост до клиента
и контрол на произвежданите продукти.

АМАНН БЪЛГАРИЯ ЕООД
Търговски център Европа,
бул. ''Искърско шосe'' 7, сграда 7, офис 4
1528 София

Тел: +359 2 9628788, +359 2 9628602 ; Моб: +359 885 804 495, +359 884 063 587;
Fax: +359 2 962 4248;
e-mail:office@amann.bg
www.amann.bg
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„Искам още 100 лв“ – една кампания на Федерация на независимите синдикални
организации от леката промишленост – КНСБ за по-добра 2017 година.
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• Фирма “ПЛАМЕНА СТИЛ“ ЕООД – София е
в областта на маркетинга,
специализирана
предлагането на собствени
и
производството
колекции конфекционни /младежки, класически и
бизнес облекла/ и трикотажни изделия с широк
диапазон на приложение. За нуждите на фирми и
предприятия от специализирано облекло се
предлагат разнообразни материи, съобразени със
спецификата на работата им, сезонността и найновите европейски технологични разработки.
Предлагат се също дизайнерски решения за
интериорен текстил – спално бельо, завеси,
шалтета, покривки, знамена и др.

• Работният екип на фирмата е с

най - високи професионални умения и
квалификация по маркетинг,
мениджмънт и текстилни технологии.

Униформените облекла на „Пламена Стил” ЕООД
могат да бъдат видени в

Хотели като:

•
•
•
•
•
•
•

„Гранд Хотел Варна”,
„Гранд Хотел София“,
„Хотел Рила-Боровец”,
„Феста Хотели”,
хотел „АНЕЛ”,
хотел „Легенди“
хотел „Каскадас“Слънчев бряг

Охранителни фирми като:
„ 3С СОТ”,
„Трио Старс”,
“Бороспорт”,
”Г4С Секюрити
Сълушънс еоод “,
”Планета Гард”,
ДАР 2
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Банки като:

• Държавна агенция
разузнаване,
• Министерство на
земеделието,
• Национален Военен
Университет,
• ЧЕЗ България,
• Метрополитен София,
• Мундус Сърфисиз АД,

Българска Народна Банка,
„Централна
Кооперативна Банка“,
„Общинска банка“ АД,
„Инвестбанк”,

• Дженерали
застраховане,
• Финансова
институция Тавекс,
• Сладкарници Неделя,
• ЗАД “АРМЕЕЦ,
• Голдеър Хендлинг,
• магазини Бриколаж,

ОБЛЕКЛА
ИЗБОРЪТ НА
НА ФИРМА
ТИЛ'' ЕООД''ПЛАМЕНА С
ТОВА Е
ИЗБОРЪТ,
ГАРАНТИРАЩ
КАЧЕСТВО,
Т
ЕЛЕГАНТНОС
И
СТИЛ!

Управител:Таня Петрова
гр. София 1505, бул.”Мадрид” №5 ет.2,
тел/факс: +359 2 943 7349 ;
GSM: +359 888 008 667
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