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Abstract: The paper provides an analysis of current trends in the development of 
components for textile designs using computer-generated forms. The contours of 
national folk motifs are obtained by software tools. Color palettes and the descriptions 
are obtained by online tool that use k-means clustering and Internet databases to 
obtain and describe colors. A survey was conducted on consumer opinion when 
choosing items of folk costumes. As a criterion for comparison of the results from 
survey is used the colorfulness of the elements with color combinations. The results 
from survey are processed by method “Correspondence analysis”. In creation of 
the fi gures were used available online software tools. As an example is shown the 
application of the resulting patterns and repeats in the interior design.

Keywords: Color, Correspondence analysis, Digital design, Folk elements

1. INTRODUCTION

Computer generated forms has left a certain imprint 
on the contemporary art and design. Various geometric 
shapes, decorate the apparel and interior textiles. The 
computer generated decorative elements inspired 
designers in the design of clothing and textiles. More 
than one are the examples of the use of these forms 
[5,8,15].

To preserve the authenticity of computer generated 
forms and their colors and the use of these elements 
on clothing to create patterns and decorations [7,10], at 
contemporary stage are used analytical techniques and 

image processing [12].

The resulting colors, shapes and metadata for elements 
can be used to create a digital collections, which 
consists: Collection; Objects; Metadata; Initiative for 
development and use  [1,4].

A digital collection have to consists digital objects that 
are selected and organized to facilitate their discovery, 
access, and use. Objects, metadata, and the user interface 
together create the user experience of a collection.

In the current condition of market and material plan 
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methods, the creators need to adjust some contemporary 
practices to keep the legacy production, specialty, 
outlines and themes alive. The designers and art-workers 
today persevere to fi nd and repeat rich unique generous 
textile and specialties of legacy with the various ways 
and types of material outline [3,14].

Costume is one of the characteristic elements of 
Bulgarian folk culture. This is traditional clothing, 
which has a special meaning in the everyday and festive 
activities of the Bulgarian. Every region of Bulgaria 
has its costume with characteristic motifs, which are 
not repeated anywhere else. In order to preserve the 
authenticity of the costume elements or to use the colors 
and shapes of the decorative elements of this garment 
to create patterns, decoration of garments, at the present 
stage, techniques for digitalization are used.

The aim of this paper is to develop software tools to 
obtain colors and shapes and based on them to design 
modern textile prints by creating a digital collection of 
them.

2. MATERIAL AND METHODS

Color palettes and the descriptions are obtained by 
online tools. The colors from fl oral motifs are extracted 
by means of “Pictaculous” [13]. The resulting colors are 
formed as palette and their full description is obtained 
by “Image color summarizer” [11], which give the 
names of resulting colors. The names in resulting colors 
do not include Pantone colors, and use other databases 
as bang-v2, beer SRM chart, colorhexa, crayola, n3, 
ntc, raveling, resene, rgb.txt (X11), steve. hollasch, 
wikipedia, and xkcd. This tool use k-means clustering 

method for obtaining of colors from image.

A survey was conducted on consumer opinion when 
choosing items of folk costumes. The respondents 
involved in this study were randomly selected, 
regardless of gender, average success, and so on. 
The interviews were anonymous 70 of them. All 
participated voluntarily in the survey. They were 
informed of the purpose and use of the survey data 
collected.

As a criterion for comparison of the results from 
survey is used the colorfulness of the elements with 
color combinations. The parameter colorfulness is 
obtained by software tool, described in [2,9].

The results from survey are processed by method 
“Correspondence analysis”, described in [7,10].

Simulations for implementation of the resulting 
motifs are made with online tool “Digital fabrics” [6].

The contours of national folk motifs are obtained by 
software tools, briefl y described in [8].

3. RESULTS AND DISCUSSION

 Using the online tool “Image color 
summarizer” 10 colors are obtained from motifs 
of Bulgarian national folk costume. The colors are 
presented in RGB, HSV, LCH and Lab color models. 
Table 1 summarizes the results. In its last column are 
given the names of the colors  which include nearest 
colors to those obtained in Internet databases that the 
online tool use.

Table 1. Colors extracted from folklore motifs
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The color combinations has the ability to supersede the 
impact of signifi cant worth. In a high complexity dark 
and bright plan, presenting a pattern and repeat, little 
piece of shading will change the concentration and adjust 
of the outline. To add visual development to the outline 
here are blended components to make a progression of 
signifi cance. Objects of a similar esteem make a static 
outline with all articles approach in visual signifi cance. 
Presenting fl uctuating esteems gives the textile a more 
powerful appearance and makes a connection among the 
elements in the pattern. Some emerge while others retreat.

Figure 1 represents the used elements and the color 
combinations. Three motifs are used with names m1, m2 
and m3. The colorfulness is presented of the motifs with 
their values.

m1, CF=65 m2, CF=76 m3, CF=125

Figure 2. Results from survey, processed by Correspondence analysis

A multi-dimensional method correspondence analysis 
that enables data to be tabled by graphical interpretation, 
and the columns in the table can be represented as 
points in a small dimension space with a subsequent 
interpretation, presented on fi gure 2 as correspondence 
map.

The consumer preference after the survey shows that 
for motif m1 are preferred patterns with colorfulness 
up to 75. For motif m2 color combinations that give 
colorfulness of patterns 100-125 are preferred from 
participants. Patterns with colorfulness 75-100 are 
preferred for motif m2.

Colors are questionable. Some vibe [3,5,9,10,14] 
that human reactions to colors are steady. Therefore, 
pertinent to everybody, though others dissent, declaring 

Figure 1. Colorfulness (CF) of folklore motifs with diff erent color 
combinations
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that reactions and inclinations to colors. The results of 
this survey confi rm what has been said in the known 
literature.

The sensible portion of colors to specifi c components 
of material examples and in addition the correct extents 
and size of coloring levels gave high stylish incentive to 
the beautiful structures of textile patterns.

Using the results from survey are created models of 
fabrics. Figure 3 presents examples of using decorative 
elements with diff erent colorfulness. The motifs created 
by online tool Digital fabrics. There, the patterns can be 
presented by four types of repeats – full drop, half drop, 
centre and mirror. Here are used three of these repeats.

The analogies between aesthetic arrangements utilized as 
a part of conventional society outfi ts and issues handled 
in progress of contemporary textile design. They were 
looked for through the investigation of chose cases of 
crafted by present day conceptual workmanship and 
shading structures of the rises of customary formation of 
one’s own dynamic syntheses on the premise of shading 
organizations with the chose attributes underlined.

4. CONCLUSION

Historical designs have continually been a premise of 
motivation for the present day designers. One such 
reason of motivation is the Bulgarian national folk 
costume. The patterns formed with such motivation 
have a basic part in saving social and chronicled 
esteems. Joining present day styles with old plans and 
themes affi  rm the subsistence of these themes in future. 

Utilization of conventional neighborhood highlights 
signifi cantly aff ects the present day plan of its 
closeness or outline material examples. This adds to the 
continuation of some national attributes. There are a few 
approaches to utilize components of custom in present 
day inside plan space, which can be translated by taking 
their immediate frame or intention that can cause some 

positive messages in regard to their utilization of visual 
and enriching angle.

Combined are forms of decorative elements of the 
Bulgarian national folk costume and colors of textiles. 
On their basis are designed modern textile prints. With 
the extracted colors and stylized ornaments, are designed 
textile prints. A digital collection of these textile prints 
is organized.

The original Bulgarian motifs placed on decoration 
increase the beauty of the textile prints. When strong 
elements are balanced with additional slight external 
elements then the composition is further improved.
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За втора поредна година Организаторите на ежегодното изложение „БЕБЕМАНИЯ” в лицето на АТСДБ 
(Асоциация на търговците на стоки за детето в България) ще предложат нещо различно за всички бъдещи 
и настоящи родители на бебета и малки деца.

Тази пролет от  16 до 18 март 2018 г. в Интер Експо Център-зала 4- гр. София ще имате възможност да 
се запознаете, да си изберете и закупите всичко необходимо събрано на едно място – „БЕБЕМАНИЯ 
на пазар“.

В Изложението ще вземат участие фирми-национални дистрибутори, които ще предстaвят над 120 
водещи европейски и световни марки, както и български производители,  доказали се  в годините с 
високи изисквания за качество и безопасност на продуктите.

На изложението ще намерите:
-храни и напитки;
-козметични и хигиенни продукти;
-играчки;
-колички;
-средства за безопасност;
-дрехи и обувки;
-мебели и аксесоари;
-стоки и услуги, свързани с раждането, отглеждането и възпитанието на детето;
-услуги на медицински центрове;
-био продукти.

Бебемания стана традиционно място, на което всяка година бъдещите и настоящи родители имат 
възможността да се запознаят с новостите, иновациите  и тенденциите на различните марки детски и 
бебешки продукти.

Вход свободен!
Организатор на събитието АТСДБ
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Abstract: The aim of the report is to make formulation of multivariate, optimal 
compromise acceptable solutions of technological parameters of sewing devices.

Keywords: optimization; sewing products; needle. The aim of the report is to make 
formulation of multivariate, optimal compromise acceptable solutions of technological 
parameters of sewing devices.

Keywords: optimization; sewing products; needle.

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 оптими  зация;
Оптимално решение.         

Целта на доклада е да се построят многовариантни, 
оптимално компромисни допустими области от 
решения за шевни изделия изработени с различна 
дебелина на иглата и геометрия на върха, а също и с 
различна гъстота на бодовия ред. На база изведените 
регресионни математически модели [6] в рамките на 
плана на експеримента съответно за иглите с геометрия на 
върха  – R, SUK и SES.
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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

Фиг.2 Използвани шевни игли

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

Фиг.3. Информационна схема на изследвания обект
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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; Х2,min ≤  X2 ≤  X2,max;
              80 ≤ X1 ≤ 110; 3 ≤  X2 ≤  8.

Параметрите, характеризиращи качеството на изследвания обект:
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.

Наложени ограничения на параметрите на качеството:

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

             Резултатите от експеримента са отчетени в лаборатория на фирма “ТЕКС-КОНТРОЛ” ЕООД 
– гр. Габрово таблица 1.

Таблица 1. Изходни данни
Брой точки на експерименталния план    N = 96
Брой на факторите  = 2
Брой на параметрите  = 4

Имайки предвид физическата същност на входящите фактори и на целевите параметри за решаване 
на многовариантна многоцелева оптимизационна задача, се приема съчетание на компромисното 
оптимално решение по обобщена функция на полезност и компромисна оптимална област, което се 
реализира в следната последователност:

На база изчислените стойности на Фа – средноаритметична, без тегловни 
коефициенти, Фаw – средноаритметична с тегловни коефициенти, Фg – средногеометрична, без 
тегловни коефициенти, Фgw – средноаритметична с тегловни коефициенти и се определят екстремните 
стойности;

От четирите точки, в които отделните обобщени функции на полезност имат 
екстремум, се избира една за компромисно оптимално решение;

Като се използват математически модели, се изчертават линиите на постоянните 
стойности в двуфакторното пространство (гъстота на бодовия ред – дебелина на иглата);

Построява се компромисната оптимална област в двуфакторното пространство, като 
се нанасят всички ограничителни линии.

Построяването става с помоща на програма [7] и спазвайки алгоритъма и за всеки връх се взимат 
предвид зададени областните ограничения. 
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А) За игла с геометрия на върха R 

Таблица 2 Областни ограничения за игла с геометрия на върха R 

Стойности за Yi Цвят Стойност
1. Y1min 197.0000
2. Y2min 206.0000
3. Y3min 0.1973
4. Y4min 97.0000
5. Y1max 307.0000
6. Y2max 354.0000
7. Y3max 0.2255
8. Y4max 2200.0000

Дебелина на иглата, №

Фиг.4 Компромисна оптимална област за игла с геометрия на върха R

В) За игла с геометрия на върха SES 

Таблица 3 Областни ограничения за игла с геометрия на върха SES
Стойности за Yi Цвят Стойност

1. Y1min 250.0000
2. Y2min 261.0000
3. Y3min 0.1809
4. Y4min 200.0000
5. Y1max 380.0000
6. Y2max 424.0000
7. Y3max 0.2286
8. Y4max 2013.0000
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Дебелина на иглата, №

Фиг.5 Компромисна оптимална област за игла с геометрия на върха SES

С) За игла с геометрия на върха SUK 

Таблица 4 Областни ограничения за игла с геометрия на върха SUK
№ Стойности за Yi Цвят Стойност

1. Y1min 194.0000
2. Y2min 216.0000
3. Y3min 0.1771
4. Y4min 120.0000
5. Y1max 366.0000
6. Y2max 421.0000
7. Y3max 0.2480
8. Y4max 2387.0000
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Гъстота на бодовия ред , бод/см

Дебелина на иглата, №

Фиг.6 Компромисна оптимална област за игла с геометрия на върха SUK

D) Компромисно допустима оптимална област - КДОО за игла с геометрия на върха R 

Фиг.7 Сечение на КДОО в двуфакторното 
пространство  X1 и X2 за Y1 – пробив на първа 

капка за игла с геометрия на върха R 

Фиг.8 Сечение на КДОО в двуфакторното 
пространство  X1 и X2 за Y2 – пробив на трета 

капка за игла с геометрия на върха R
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Фиг.9 Сечение на КДОО в двуфакторното 
пространство  X1 и X2 за Y3 – паропропускливост 

за игла с геометрия на върха R

Фиг.10 Сечение на КДОО в двуфакторното 
пространство  X1 и X2 за Y4 – здравина на шева 

за игла с геометрия на върха R

Е) Компромисно допустима оптимална област - КДОО за игла с геометрия на върха SES 

Фиг.11 Сечение на КДОО в двуфакторното 
пространство  X1 и X2 за Y1 – пробив на първа 

капка за игла с геометрия на върха SES 

Фиг.12 Сечение на КДОО в двуфакторното 
пространство  X1 и X2 за Y2 – пробив на 
трета капка за игла с геометрия на върха 

SES
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Фиг.13 Сечение на КДОО в двуфакторното 
пространство  X1 и X2 за Y3 – паропропускливост 

за игла с геометрия на върха SES

Фиг.14 Сечение на КДОО в двуфакторното 
пространство  X1 и X2 за Y4 – здравина на 

шева за игла с геометрия на върха SES

F) Компромисно допустима оптимална област -  КДОО за игла с геометрия на върха SUK 

Фиг.15 Сечение на КДОО в двуфакторното 
пространство  X1 и X2 за Y1 – пробив на 

първа капка за игла с геометрия на върха 
SUK 

Фиг.16 Сечение на КДОО в двуфакторното 
пространство  X1 и X2 за Y2 – пробив на 

трета капка за игла с геометрия на върха 
SUK
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Фиг.17 Сечение на КДОО в двуфакторното 
пространство  X1 и X2 за Y3 – 

паропропускливост за игла с геометрия на 
върха SUK 

Фиг.18 Сечение на КДОО в двуфакторното 
пространство  X1 и X2 за Y4 – здравина на 
шева за игла с геометрия на върха SUK

ИЗВОДИ

От представените изследвания и експерименти 
могат да се формулират следните изводи:
Създаденият теоретичен модел позволява, 

да се определят следните показатели  - 
паропропускливост, здравина на шева, 
пробив на първа и трета капка за различна 
геометрия на острието и дебелина на 
иглата;

Изведени са регресионни модели, 
оценяващи влиянието между 
технологичните параметри и 
ергономичните показатели;

Построени са многовариантни, оптимално 
компромисни допустими области от 
решения за шевни изделия изработени с 
различна дебелина на иглата и геометрия на 
върха, а също и с различна гъстота на бодовия 
ред.
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Texfusion is one of the leading interna  onal 
tex  le fair within the U.K. with about 150 ex-
hibitors from 15 Countries.

Due to the success the exhibi  on It is now 
made up of 4 halls: Fashion Fabrics and ac-
cessories Garments, Home Tex  les and 
Technical Tex  les.

More than 2 500 visitors are expected for the 
March 2018 edi  on with an increasing num-
ber of visitors from abroad among them: 
Spanish, Portuguese, French, Italian and 
Turkish. Regular customers include Marks & 
Spencer, John Lewis, Monsoon, Ted Backer, 
Asos, Alexander McQueen, Urban Ou  i  ers, 
Topshop, Cavin Klein, Gucci and many more.

The next edi  on will be held on the 20th and 
21st of March 2018 at the Business Design 
Centre (Central London).

TEXFUSION  IS THE FIRST TRADE FAIR WITHIN THE UK CATERING EXCLUSIVELY FOR INTERNATION-
AL FASHION FABRICS AND ACCESSORIES, HOME TEXTILES, FUNCTIONAL FABRICS AND GARMENT 
MANUFACTURERS.
Fashion Fabrics and Accessories Hall: Silk, prints, 
Synthe  c, Wool, Jacquard, Co  on and Blends, 
Denim, Eco-friendly Fabrics Embroidery & Lace, 
Fake fur, zips, Kni  ed fabrics, Trims and Accesso-
ries and more

Technical Hall: Func  onal & Sportswear Linen, ac-
 ve wear, technical fabrics, waterproof, fi re resist-

ent, medical fabrics and more…

Home Tex  les: fabrics for duvet covers, sheets, 
blankets, carpets, towels, kitchen wear and more

Garments: A growing sec  on within Texfusion, 
dedicated to apparels for menswear, women 
wear, children wear, accessories, scarves and 
stoles, sporstwear and a lot more

***NEW*** Denim: From March 2018 Texfusion 
has a new hall completely dedicated to interna-
 onal denim manufacturers including both fabrics 

and garments.

For registra  ons and enquiries please contact: 
genny@tex  leevents.co.uk
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Фирма ГАБИК ЕООД - РУСЕ
 

Доверете се на професионалиста в бранша

Производство на най-здравите и най-качествени ЗНАМЕНА, ФЛАГОВЕ, ТРАНСПАРАНТИ - фирмени, 
рекламни, държавни, общински, корабни, партийни, училищни и др. от фирма ГАБИК ЕООД - РУСЕ.

Пълноцветен, широкоформатен, директен дигитален печат върху текстил с еднаква наситеност на 
цветовете от двете страни на знамето.

Знамената,  произведени от  ГАБИК ЕООД са най-здрави и най-качествени в  България.
Знамената, които произвеждаме се отличават с брилянтно ярки цветове и са изключително 
устойчиви на външни атмосферни условия.

Изработваме всякакви размери и цветове без 
ограничения по желание на клиента.

За контакти: ГАБИК ЕООД
-Красимир Габровски-собственик

гр. Русе 7000, 
тел.: 082 / 83 10 10, 0898 69 11 12

e-mail: info@gabic.com
www.gabic.com
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Международното  изложение за текстил 
и мода TEXTYLE-EXPO  ще се проведе от 
25-28 април 2018 г. в Конгресен център 
Mohamed Ben Ahmed  Le Méridien в Оран, 
Алжир под патронажа на Министерство 
на промишлеността и мините.

TEXTYLE-EXPO със своето второ издание 
има за цел да обедини различни 
национални и чуждестранни изложители, 
представляващи световни марки да 
споделят последните развития на 
пазара, да сключат нови сътрудничества, 
обмен и партньорства за повишаване 
на производителността на сектора и 
подобряване на качеството и темпа на 
търговия в тази област. Заедно и под един 
покрив на Международното изложение 
за текстил и мода е изключителна 
среща между текстилни специалисти, 
производители, доставчици, търговци, 
мениджъри, купувачи и експерти.

Раздели на изложението:
Сурови материали; Платове & кожа;
Машини; Облекло; Домашно и спално 
бельо; Аксесоари и други.

Паралелно с изложението ще се 
проведе:
–„Textyle-Conference“, която се 
организира и ще бъде с водещи  
текстилни ментори ще  се разглеждат 
темите: Развитие и стратегически 
отражения и съживяване в текстилния 
сектор; Най-новите модни тенденции, 
иновативни и ефективни технологични 
решения.  

– „TEXTYLE-FASHION“, възможност за 
най-талантливите дизайнери и стилисти 
от Алжир и цял   свят да покажат на 
модно ревю своите колекции и новите 
тенденции. 

Онлайн списание за Текстил, облекло, 
кожи и технологии 

 за TEXTYLE-EXPO 2018
 е представител за България.

При интерес за участие  в изложението, 
моля, пишете

 на е-mail: offi  ce@tok-bg.org.

TEXTYLE&EXPO 2018 
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15-ти Международен панаир за прежди

15 th Interna  onal Istanbul Yarn Fair between April 14-17, 2018, Tüyap İstanbul Fair and Congress Center, 
Turkey. 

The tex  le industry meets at TÜYAP. Held for the 15th  me this year, the Yarn Fair will take place concur-
rently with the Interna  onal Tex  le Machinery Exhibi  on between April 14-17, 2018.  This way, visitors 
to the fair will have the chance to fi nd what they are looking for in the tex  le industry at the same venue. 
260 companies and company representa  ves from 23 countries will be par  cipa  ng in the fair, which is 
recognized as one of the most important events in the world. Visitors from 77 countries and 49 provinces 
in Turkey will have the opportunity to check out machinery and products equipped with cu   ng edge 
technologies at the same venue. 

Yarn is among the most crucial raw materials in the tex  le industry and con  nues to be one of the main 
lifelines of the tex  le industry. As one of the industries driving exports, yarn is used in virtually every 
product in the tex  le industry. According to a report published by Istanbul Tex  le and Apparel Exporter 
Associa  ons (ITHIB), the share of the yarn group in the sum of tex  le and raw material exports between 
January - October in 2017 was 17.8%.  The October fi gure for yarn exports was 165 million dollars, which 
indicates an increase of 9.5 percent. Between January - October in 2017, exports amounted to approxi-
mately 1.5 billion dollars. These fi gures demonstrate the crucial nature of yarn in manufacturing.

Products which will be showcased at the Yarn Fair include Co  on and co  on blend yarns, Elastane Yarns, 
Wool and wool blend yarns, Viscose and viscose blend yarns, Acrylic and acrylic blend yarns, Fancy Yarns, 
Polyester and polyester blend yarns, Silk and silk blend yarns, Polypropylene, Polyamide, Linen, Natural, 
Regenerated, Metallic Yarns, Technical, Sewing and Embroidery Threads, Nylon Yarns, Kni   ng Threads, 
Textured Yarns, Fibers, Bobbins and Spools. 

Online registra  on is open and can be done at the following link  - h  p://dave  ye.tuyap.online/indexEn.
php?Fid=1488&Ref

For informa  on: www.istanbuliplikfuari.com , www.istanbulyarnfair.com
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Natural Fiber Textile Composite Engineering

Magdi El Messiry

ISBN:9781771885546

Apple Academic Press

360 pages, 2017

Natural Fiber Tex  le Composite Engineering 
sheds light on the area of the natural fi ber tex  le 
composites with new research on their applica  ons, 
the material used, the methods of prepara  on, the 
diff erent types of polymers, the selec  on of raw 
materials, the elements of design the natural fi ber 
tex  le polymer composites for a par  cular end use, 
their manufacturing techniques, and fi nally their life 
cycle assessments (LCA). The book is divided into 
four sections, covering: 

 applications of natural fi ber polymer 
composites;

 design of natural fi ber polymer 
composites;

Natural Fiber Tex  le Composite Engineering
Автор: Magdi El Messiry

ISBN:9781771885546

Apple Academic Press

360-страници, 2017

Natural Fiber Tex  le Composite Engineering 
-представя информация в областта на естествените 
влакна и текстилни композитни материали с нови 
изследвания за тяхното приложение. 

Книгата е предназначена за  за текстилни 
инженери, инженери и изследователи в областта 
на композитните материали от естествени 
материали.

Допълнителна информация и поръчка на книгата 
Natural Fiber Tex  le Composite Engineering на:
h  ps://www.routledge.com/Natural-Fiber-
Tex  le-Composite-Engineering/El-Messiry/p/
book/9781771885546

 composite manufacturing techniques and 
agriculture waste manufacturing;

 composite material testing methods.

This book a  empts to fi ll the gap between the role 
of the tex  le engineer and the role of the designer of 
composites from natural fi bers. It provides important 
informa  on on the applica  on of tex  le composites for 
tex  le engineers, materials engineers, and researchers 
in the area of composite materials.

More about the book Natural Fiber Textile Composite 
Engineering on:

https://www.routledge.com/Natural-Fiber-
Textile-Composite-Engineering/El-Messiry/p/
book/9781771885546

*Online Magazine for Textiles, Clothing, Leather and 
Technology –Bulgaria has permission to post on book 
Natural Fiber Textile Composite Engineering with ISBN: 
9781771885546 from Taylor & Francis by July 2020. 
Copyright ©
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Искра Петрова -"Кадифена птица" (Velvet bird")
"Модата е като монета, от която едната страна е неспирно

развиващ се талант в тон с тенденциите, а другата - бизнес нюх и подход, въплътен
във всяка една мисъл при създаването на колекция. Трудът и упоритостта важат за

всяка една сфера, без тях успешни резултати няма".

Искра Петрова се занимава с рисуване от тринадесет годишна в школа "Дъга", гр. Перник. По времето на 
посещението й в школата участва в много международни конкурси. На 18 години получва   златен медал 
след участие на международен конкурс в Египет за най-добра картина на тема "Египет през погледа на 
децата по света". През 2014 г. открива първата самостоятелна изложба на живопис "В духа на непреходното" 
с подкрепата на Руския Културен Информационен Център. Завършва специалност ''Финансов контрол" - 
бакалавър, "Международни икономически отношения" – магистър и завършва магистратура "Мода и бизнес 
стратегии" в Нов Български Университет-София.

2017 година за Искра Петрова е година наситена от много събития в нейните арт дела. Участва в един 
международен проект "Scetchbooksta  on", в който рисува картина в пътуваща от художник на художник 
книга.  Изложбата се е състояла през месец септември  в родината на организаторите държава Хърватия.

През април месец е нагредена с второто място, категория "Прет-а- порте" за студенти в международен 
конкурс за дизайн в Лос Анжелис. Апликационният процес и обявяването на наградите преминава онлайн. 
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Проектът на Искра Петрова е вдъхновен от свободата на птиците, независимостта на женската сила, която 
дава смелост да изрази своя смел характер. Velvet е облеклото на лукса, силата на освободеното под 

формата на комфорт. Бъдете свободни, бъдете сега, бъдете вие!
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КОМПРЕСИРАНИ ТЕНИСКИ ОТ СТАР БГ.КОМ

Компресираните тениски са ефективен начин да се възползваш от възможностите на рекламния текстил. 
Очарователно и атрактивно изглежда тениска, поместена в миниатюрна спрямо реалните си размери 
вложка. Тя обичайно е с интересен дизайн и форма според предпочитанието – на кола, на бутилка, на 
самолет… и безброй други възможности.

Компресирана тениска можеш да ползваш за промотиране на различни събития, рекламни кампании и като 
допълнение към всеки издържан рекламен похват в бизнеса. С компресиран продукт винаги ще привлечеш 
внимание и ще оставиш чудесно впечатление.

Дългогодишен специалист в областта на рекламния текстил, наскоро сподели: „Харесаха ми всички артикули 
– шапки, якета, поло-тениски и други, но запомних и още се сещам за онази чаша с красивия дизайн и 
компресираната тениска във форма на кола“.

Определено, когато си поръчваш различни 
текстилни артикули и желаеш да представиш 
себе си и своята фирма по най-добрия 
начин, идеално решение за финален 
щрих е Компресираната тениска. На нея 
предварително може да бъде поставено 
Лого, Надпис, Изображение и пр., с най-
качествените и съвременни технологии за 
печат.

Освен тениска с къс или с дълъг ръкав, 
могат да се компресират и други памучни 
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се компресират готварски престилки, шапки, 
хавлиени кърпи, потници, торби и др. и да се 
превърнат в интересен и запомнящ се подарък.  
Вложката, в която е поставен  смаленият артикул 
може да има различна форма, както и предпочитан 
от клиента дизайнерски акцент. Така например, 
може да бъде изписан слоган, бранд, да бъде 
изобразена графика, рисунка и др. Това е още 
едно допълнително предимство на крайния 
Компресиран продукт. 

Смаленият текстилен артикул придобива реалната 
си форма, след като се извади от вложката и се 
намокри с вода. Изпран и изгладен е абсолютно 
готов за ползване.

За качествен и ефективен компресиран 
текстил можеш да се довериш 

на СТАР-БГ.КОМ. 

 h  p://www.star-bg.com/
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The 23rd Interna  onal Tex  le Industry Fair 
“Bal  c Fashion & Tex  le 2018” – a trade show 
bringing together the fashion industry supply 
and demand from Latvia, Lithuania, Estonia 
and other countries of Central and Eastern Eu-
rope – will be held from 12–14 April 2018  at 
Kipsala Interna  onal Exhibi  on Centre in Riga, 
Latvia.

More than 9,000 stakeholders from 26 coun-
tries a  end the fair each year.

TEXTILE, SUPPLIES, DESIGN MATERIALS: 
*Woven, non-woven and kni  ed fabrics;
*Tex  le fi bres, yarns and threads;
*Sewing tools, equipment and supplies;
*Tex  le dyes;
*Home tex  les, home decora  ng and design 
fabrics;
*Technical tex  les and materials.

CLOTHING, FASHION BRANDS  LABELS: 
*Women’s, men’s and children’s clothing and underwear;
*Women’s, men’s and children’s knitwear and sportswear;
*Leather and fur clothing, accessories
*Workwear and uniforms;
*Designer clothing, bijouterie and accessories, online shopping

 

LEATHER, FOOTWEAR, DECORATIVE ARTS:
*Women’s, men’s and children’s footwear;

*Leathers and leather accessories;
*Leather, fur, woven and non-woven textile handicra s.

 

INNOVATION AND TECHNOLOGY:
*Textile, sewing and knitting equipment;
*Auxiliaries and spare parts;
*CAD/CAM systems;
*Research and education, innovation, training and counselling services;
*Logistics services;
*Subcontracting and outsourcing;
*Sustainable fashion and textile solutions.

Registration for the event is now open online at:

http://www.bt1.lv/bt1/fashion/index.php?link=10000000

Offi  cial website of  BALTIC FASHION & TEXTILE RIGA


