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Dušan Trajković - University of Niš, Faculty of Technology, Leskovac, Serbia

A b s t r a c t:

The comfort of clothing depends on mechanical and thermal properties, as well as on moisture
transfer properties of the textile material. Permeability and moisture absorption of the textile
material depend on the characteristic of the material itself (raw material composition, structure
and construction) as well as from the temperature, pressure and humidity of the air. For a
comfortable feeling on the body, it is necessary that the sweat from the skin surface is transported
through textile material in the form of steam or liquid. So the textile material that touches the skin
would feel dry.

«
«
«

This paper presents the results of water vapour permeability, water absorption, capillarity and
permeability of knitted fabrics made of cotton and polyester fibers, intended for the manufacture
of sports garments. The obtained results can be used to investigate the thermo-physiological
properties of materials as well as their combinations in the design of sportswear.
Key words: water vapour permeability, water retention, air permeability, knitted fabric.

1. INTRODUCTION
Requirements related to textile materials have changed
with the development of technology and rise in living
standards. Today, in addition to style and durability,
it’s also requires comfort that includes physiological,
sensory and thermo-physical comfort. It is known
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that the fiber type, the properties of the yarn, the
structure of the textile material and finishing have
an effect on the comfort of the garment. In recent
years, interest in knitted textile materials has
increased as a result of their simple production
techniques, low prices, high level of comfort and
32
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a large number of products. Knitted fabrics, in
addition to its high elasticity, also has great freedom
of movement, but also has the ability to transfer
moisture from the human body to the environment.
Therefore, knitted fabrics are suitable for making
sportswear and intimate underwear [1].
Within the clothing physiology, and for the needs
of the textile and clothing industry, the thermophysiological comfort of a particular clothing
system is studied. In this context, clothing is viewed
as a “quasi-physiological system” (mainly as a
physiological system), which affects the process of
thermoregulation of the human body so that a person
feels comfortable in different climatic conditions

онлайн списание за ТЕКСТИЛ,ОБЛЕКЛО, КОЖИ И ТЕХНОЛОГИИ

and different physical activities. Comfort of clothes
is the result of a balanced heat exchange process
between body, textile materials and the environment
and depends on the particular heat characteristics
of the clothes, which represents ability to transfer
moisture and heat from the surface of the body to
the environment.
The permeability of the water vapour of the knitted
fabric is a very important feature, especially for
materials intended for making sportswear wich
are worn during heavy physical activity and
accompanied by increased sweating. The human
body is cooled down by evaporation of sweat during
its activity. The textile material must be able to pass
the moisture so that the clothes are comfortable
when worn. The water vapour permeability or
the ability of the material to transfer the water
vapour is defined as the amount of water vapour
that passes through the unit of the material surface
for a certain period of time (arises as a result of
the pressure difference on both sides of the surface
of the material). Reciprocal value represents the
resistance of the material to leaking water vapour.
Natural fibers (such as cotton) are hydrophilic,
which means that their surface has binding sites
33

for water molecules. Therefore, water is retained
in hydrophilic fibers that have a poorer transport
of water and therefore retain moisture. On the
other hand, synthetic fibers (such as polyester) are
hydrophobic, which means that their surface has
small number of binding sites for water molecules.
Therefore, they have good transport properties and
they remain dry [2].
Air permeability of textile materials is an important
factor in the comfort of textile materials because
it plays a role in transporting moisture from the
surface of the skin to the atmosphere. The flow of
air through knitted fabric is mainly influenced by
the characteristics of knitted fabrics. Diameter of
the yarn, the number of loops per unit area, are the
main factors that influence the porosity of the knit.
The porosity of the knitwear is associated with its
main characteristics, such as air permeability, water
vapour permeability, etc. [3, 4].
Comfort is very important for choosing clothes
and is a decisive factor in assessing the quality of
the garment. Bearing in mind the fact that people
wear clothes throughout the day, and since today’s
requirements regarding the comfort of sportswear
are much higher than in the past, this paper presents
a survey of the physiological characteristics of the
comfort of various knitwear, which are used as
materials for making sportswear.
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2. MATERIAL AND METHODS
Absolute water vapour permeability represents the
amount of water vapour passing through the textile
material of a particular surface for a specific time.
It can be calculated as:

where is:

Pa =

60 . mvp (mg ∙ cm -2 ∙ h -1)

A∙t

Pa - absolute water vapour permeability
online www.tok-bg.org

mvp – the mass of water vapour passing through
the material for a specific time and determined by
the reduction of the mass of the vessel water (mg)
covered by the material,
A - working surface of the material - a sample equal
to the surface of the vapour (cm2),
t - time of testing (min).
The relative water vapour permeability was calculated
as the relative measure of water vapour permeability
through the material that covers the vessel with water
relative to the water vapour, which evaporated from
the vessel with water that is not covered:

where is: Pr =

mvp

∙100 (%)
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B
Pr - relative water vapour permeability (%),
mvp - mass of water vapour passing through the
material for a certain time; is determined by
decreasing the mass of the vessel’s water (mg) which
is covered by the material,
B - mass of water evaporating at the same time from
an uncovered vessel of the same dimensions (mg).
Capillary absorption of water, according to the
modified method, depends on difference in the
masses of the dry and wet sample of the knitted
fabric. The capillary is expressed in grams of water
per gram of material in the direction of the course
and wale of loops.
The air permeability represents the amount of air
(cm3) that passes through the textile material of 1
cm2, for 1 s and at a certain pressure p (Pa):
(cm 3 . cm -2 . s-1)
Pv= V
A∙t
where is:
Pv - air permeability,
V - amount od air leakage (cm3),
online www.tok-bg.org

A - working space of the material (cm2)
t - time (s).
Air permeability can be expressed in the following
units:, , , , cfm.
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The tests were carried out on samples of knitted
fabrics made of polyester and cotton fibers. The
knitted fabrics was made in the plain jersey (rightleft), the right-left lining patterns, right-right patent
1:1 and the interlock 1:1 pattern, the group of interlock
and the tricot-satin pattern from the group of the
warp knitting patterns. Knitwear is designed for the
production of sportswear intended to be worn next to
the skin (for underwear 1, 2, 3, for T-shirts 6 and 8)
as well as knitwear designed for the manufacture of
outer wear (for trainers 4, 5, 12 and 13; and jerseys
7, 9, 10 and 11).

Structural characteristics of knitted fabrics are shown
in Table 1.

Testing of the physiological characteristics of the
knitted fabrics was carried out according to the
methods of the appropriate standards:
-Textiles - Measurement of water vapour permeability
of textiles for the purpose of quality control ISO
15496:2004.
-Testing of textiles - Determination of water
absorption SRPS F.S2.041:1985.
-The capillary absorption of water in knitted fabrics
is determined by measuring the mass of the samples
immediately before immersion and after one minute
after immersion in the water (one end of the sample
is immersed in water at 1 cm below the water level
in the vessel),
-ISO 9237:1995, Textiles - Determination of the
permeability of fabrics to air.
34

Table 1. Structural parameters of knitted fabrics
Sample
number

Raw
material

Dt

Pattern

Tt (tex)

Dh
(cm-1)

Dv
(cm-1)

(cm-1)

T (mm)

C

l (mm)

Q (g·m-2)

γk (g·cm-3)

1

Co

Plain
jersey

21.3

14.5

19

275.5

0.56

0.763

2.62

154.06

0.275

2

Co

Plain
jersey

20.64

15

20.5

307.5

0.60

0.732

2.61

165.42

0.276

3

Co

Plain
jersey

22.14

16

22

352

0.54

0.727

2.27

177.07

0.327

4

Co

RLl

10.6 os

(1:3)

44.78 fu

14.2

19

269.8

0.79

0.747

4.42

256.26

0.324

5

Co

RLlr

16.23 os

(1:3)

86.15 fu

11.5

15

172.5

1.50

0.767

3.47

299.22

0.199

6

Co

19.80

10.5

15

315

0.80

0.7

3.13

195.35

0.244

7

Co

Interlock

13.86

15.3

17

520.2

0.81

0.9

2.27

163.87

0.202

8

PES

Interlock

9.05

16

18.5

592

0.48

0.865

2.46

131.91

0.275

9

PES

gr. I

9.53

15

19

570

0.45

0.789

2.26

122.94

0.273

10

PES

gr. I

9.51

18.5

16.5

610.5

0.45

1.121

2.44

141.54

0.314

PES

gr. I

9.27

19.2

17.2

660.48

0.46

1.116

2.60

159.18

0.346

12

PES

TricotSatin

6.93

16.3

14.2

231.46

0.74

1.148

199.49

0.269

13

PES

TricotSatin

10.18

16.3

15.5

252.65

0.82

1.052

203.75

0.248

11

Rip
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4.66 tr
7.77 sa
2.97 tr
4.95 sa

Tt – linear mass of yarns, Dh –loop horizontal density, Dv – loop vertikal density, Dt – total loop density on 1 cm2, T – thickness of knitwear, C - density ratio
coefficient, l – loop length, Q – surface mass of knitwear , γk – volume mass of knitwear
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3. RESULTS AND DISCUSSION
Figures 1. and 2. show the reasons for absolute water vapour permeability and refer to one hour permeability.

Figure 1. Absolute water vapour permeability through
cotton knitted fabrics

35

Figure 2. Absolute water vapour permeability through
polyester knitted fabrics
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In the case of polyester and cotton knitted fabrics,
the value of the absolute water vapour permeability
gradually decreases over time. In the first hour
of testing, cotton knitted fabrics shows a higher
permeability of water vapour than polyester knitted
fabrics. In the second hour of the examination, there
is a deviation in samples 1 and 5 from the group
of cotton knitwear, in which these values increase
in relation to the first test hour, while the absolute
permeability values of all polyester knitted fabrics
are reduced.
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Figures 3. and 4. show the results of the relative
permeability of water vapour through the knitted
fabrics and they permeate to permeability per hour.
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Regarding relative water vapour permeability, cotton
knitted fabrics values drop in after 2 h except for
samples 2 and 5, after that there is a slight increase
that occurs after 4 hours, and after 24 h and 96 h
these values grow even over 60 % compared to the
beginning of the experiment.

The relative permeability of water vapour of knitted
fabrics from cotton fibers after 2 hours is decreasing
in samples 8, 9, 10 and 11, while in samples 12 and
13 increase. After that, there is a slight increase in all
samples after 4 hours. The highest increase in value
was recorded after 24 hours and 96 h.
The mass of the water vapour which material retains
over time was measured at 1, 2, 4, 24 and 96 h on
the face and back of the knitted fabric. Figure 5
shows the mean values of the change in the mass
of the water vapour held by the material over time
for the Co samples of knitted fabrics, and Figure 6.
shows the average change in the weight of the water
retained by the material over time for the PES knitted
fabrics.

Figure 3. Relative water vapour permeability through Co
knitted fabrics

Figure 5. The mass of water vapour (or water)
retained by cotton knitted fabrics over time

Figure 4. Relative water vapour permeability through PES
knitted fabrics
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Figure 6. The mass of water vapour (or water) retained by
polyester knitted fabrics over time
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When comparing the value of the water vapour gain
for cotton knitwear in the plain jersey pattern, in
the first hour the highest value of the water vapour
retention has a sample 2, followed by samples 1 and
3, which corresponds to the thickness of these knitted
fabrics. After two hours, there is an increase in water
vapour retention in samples 2 and 3, while sample 1
loses weight, that can be explained by saturating this
material with moisture (water). After four hours, the
water vapour value increases except for sample 2,
and after 96 hours, these values are also increased.
The upward increase of the values were recorded
for sample 1, followed by samples 2 and 3, which is
reversed by the surface mass of these knitted fabrics.
When we compered samples 4 and right-left footer
pattern, a gradual increase in the yield of the total
mass after 4 hours was observed. With both samples,
these values decrease

after 24 h, and after 96 h there
is new increase. Sample 5, which has the highest
surface mass and thickness, ie. voluminosity, is the
sample that keeps the largest amount of water from
a group of cotton knitwear. The increase in the mass
of water vapour (water) absorbed from 1 h to 96 h
in cotton knitwear ranges from 4.65% to 55%. The
deviation occurs in sample 4, where a decrease in
the mass of the water vapour of 28.21% is recorded
(Figure 5).
37

In polyester knitted fabrics (Fig. 6), the higher
values of water vapour retention have samples
in a tricot-satin pattern with respect to knitwear
in interlock and interlock group pattern. Knitted
fabrics in tricot-satin pattern have a larger surface
mass, which explains the increased retention of
water vapour in these samples. In samples in
interlock pattern, there is a decrease in the water
vapour retention value after 2 h except for sample
9, and then there is an increase after 4 and 24 h. In
the samples from the group of polyester knitwear
after 96 h, the retention of the water vapour mass of
the water vapour in material increases whit respect
to the values obtained after 1h except in samples 11
and 13. The increase in the mass of water vapour
from 1 h to 96 h whit polyester knitwear 8.33 %
to 37.5%, while in sample 11 there is a decrease of
80% and for sample 13 the decrease is 23.08%.
From Figures 5. and 6. it can be concluded that
cotton knitted fabrics retain a higher amount of
water vapour, i.e. water, from polyester knitted
fabrics in all time intervals.
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The use of capillary phenomena is significant in the
production of textile materials, especially materials
used to produce sportswear. Figure 7. shows the
results of capillary absorption of water in the
direction of wale and course of knitted fabrics.

Figure 7. Changes in capillary water absorption in the
direction of wales (Khw) and course (Khc) of knitted
fabrics
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When the values of capillary absorption of water
in cotton knitted fabrics are compared, the highest
values are recorded for sample 7, the knitted fabric
in the interlock pattern. This phenomenon can be
explained by the higher density of the loop in this
knitwear, by increasing the felling of the yarn in
the knitwear and by reducing the size of the pores
and increasing their number. This occurrence allows
increasing of water absorption. The difference in the
water absorption values in the direction of the wales
and course of loops is attributed to the differences in
the density of loops.
The influence of the raw material composition on
water absorption capillary is best seen in knitted
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fabrics in interlock patterns where CO knitwear
(sample 7) has significantly higher values than PES
knitwear (sample 8). In both knitted fabrics, higher
values of capillary absorption are recorded in wale
direction of loops, regardless of the fact that the
density of the wales is less than the density of the
course. The reason for these is these knitwear have
a double number of loops (because of the face and
back of knitted fabric - the network structure of
the loops). The same conclusion was made for the
knitted fabrics from the interlock group patterns.
Figure 8. shows the values of air permeability
through knitted fabrics.
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By comparing the results of air permeability, it can
be concluded that there is better permeability in
polyester samples, which can be explained by the
smooth structure of these knitted fabrics.

It can be seen from the picture, that there is little
difference in the values of air permeability of the
knitted fabric from the face towards the back and with
the back towards to the face. These differences are
due to the differences in the construction of knitwear
on the face and back, ie, due to the difference in
the way of connecting and covering the loops with
the yarn. For knitwear with higher density, the air
permeability is smaller, which is logical thanks to the
structure.
Generally, when the Co and PES knitwear are
compared, absolutely higher permeability has PES
knitwear due to its smooth structure of applied yarn
and even the fibres in yarn (is much less resistant to
passage of air relative to cotton knitwear).
In knitted fabrics in tricot-satin patterns, the higher
air permeability is recorded for the sample 12. This
knitted fabric has a lower surface mass and a smaller
total loop density than the sample 13. PES knitwear
with the smallest air permeability is knitted fabric in
interlock pattern due to its structure.

4. CONCLUSION
Since cloths represents a certain barrier to the free
exchange of energy of a man with his environment,
it is necessary that textile materials have physical
properties that ensure the comfort of the material,
primarily their ability to leak water vapour and air.

Figure 8. Air permeability through different
knitted fabrics
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In designing sportswear, the raw material composition
of knitted fabric plays a large role, as well as the
structural and physiological characteristics of the
knitted fabrics. The results obtained in this study
show that cotton fabrics retain a higher amount
of moisture than polyester knitted fabrics, while
38

polyester knitted fabrics have a higher permeability
of air and water vapour. The results can be used to
investigate the thermo-physiological properties of
combinations of materials for making sportswear.
In conditions where wearers sweat a lot (e.g., high
level bodily activity), it is not only desirable for the
fabric next to the skin to absorb liquid rapidly but also
to transport it through the fabric promptly to avoid
the discomfort of the fabric sticking to the skin. The
comfort afforded by textile fabrics can be improved
by understanding the liquid transport mechanism.
The ability of the textile material to pass through the
water vapour has the fundamental significance for
achieving the thermodynamic balance of the human
body and its sense of comfort.
Air permeability through knitted fabric can affect the
comfort of the clothes that are made from it. Knitted
material that has good air permeability generally has
good water permeability in either steam or liquid
form. Therefore, evaporation and moisture are
associated with the permeability of the air.
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The permeability of the air in the knitted fabric
depends on the raw material composition, the
structure and construction of knitted fabrics.
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От 08 до 10 ноември 2018 г. ще се проведе първото издание на специализираното международно
изложение за текстилна техника и продукти „ТексТейлърЕкспо 2018” в Международен панаир
Пловдив под патронажа на Министерство на икономиката.

„ТексТейлърЕкспо 2018” e съвместен проект на „СПЕКС” ООД и „МЕЖДУНАРОДЕН
ПАНАИР ПЛОВДИВ” АД.
„ТексТейлърЕкспо 2018” e специализирано, бизнес към бизнес изложение за България и региона,
което има за цел да срещне българските производители на облекло, обувки, тъкани, аксесоари,
машини и оборудване с партньори от световния и български пазар, да създаде бизнес среда за
нови контакти или да постави началото на нова съвместна работа.
В рамките на три дни, българските и чуждестранни фирми ще се представят със собствени
щандове, в следните направления:
-Текстилна техника;
			
-Материали и консумативи;
						
-Договаряне – облеклото като услуга;
										
-Готов продукт – мода.
Очаква Ви богатата съпътстваща програма, която ще представлява интерес, както за изложителите,
така и за посетителите на тази уникална изложба.
За контакти, регистрация и информация: www.textailorexpo.com
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ОБРАБОТЕНИТЕ КОЖИ-СТАНДАРТИ
PROCESSED LEATHER-STANDARDS
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ПРОИЗХОД НА ПРОИЗВЕДЕНИТЕ КОЖИ
БДС EN 16484 Обработени кожи. Изисквания
за определяне произхода на произведените
кожи установява
откъде идват тези продукти.
Определянето е на принципа на последната
съществена преработка в съответствие с правилата
за произход. Отнася се само за обработени кожи,
но не и за сурови или кожухарски. Стандартът
посочва, че обработената кожа е от едър, дребен
рогат добитък или от други животни, като се
запазва нейната оригинална влакнеста структура,
издъбена срещу разлагане и при която косъмът и
вълната може да се отстраняват. Когато лицевият
слой е изцяло отстранен, терминът „кожа” не се
използва без следваща класификация, например
изцепена кожа (шпалт), велур. Дъбенето е процес
на обработване на склонни към гниене сурови кожи
чрез използване на дъбилни материали.

Стандартът показва как трябва да се изпълни
следното:
•Идентификация на продукта: компанията
недвусмислено идентифицира и регистрира
продуктите, за които желае да бъде деклариран
произходът, в съответствие с изискванията, описани
в документацията за продажба и търговия.

Произходът на произведените кожи се определя след
установяване на страната, където е била извършена
последната съществена преработка. Дъбенето
трябва да се посочи като съществено преработване
на суровите кожи – например хромово, безхромово,
растително. Произходът на апретираните кожи
е от страната, където са извършени додъбване,
намасляване и багрене. Когато дообработването е
направено другаде, това се посочва отделно.

•Документация за продажби и търговия: ако
компанията желае да създаде документи за продажба
и търговия, където се предвижда декларация за
произход (например опаковъчен, технически лист,
документ за продукта), тя трябва да включи и
доказателства за производството.

Географският произход трябва да бъде доказан
най-малко чрез обективни документи за обработка
или за производство, които посочват мястото на
извършената съществена преработка.
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•Произход на продукта: компанията доказва
това, като съхранява подходящи записи от всички
етапи на съществената преработка. Примери могат
да бъдат документи от процеса на контрол, заповеди
за производство, работни карти, документи за
транспорт, всичко, което е регистрирано на входа/
изхода на определената като съществена работа за
декларацията на произход.
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•Маркиране
и
етикетиране:
когато
продуктът се продава извън страната на произход,
информацията трябва да бъде предоставена наймалко на английски език. Компанията избира
дали етикетът да се постави върху опаковката или
директно върху кожата. (БДС Компас)
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КАК СЕ ИЗБИРАТ КОЖИТЕ ЗА ОБЛЕКЛА
БДС EN ISO 14931 Обработени кожи.
Ръководство за подбор на кожи за облекла съдържа
препоръчителни стойности и свързаните с тях методи
за изпитване. Стандартът определя и процедурите за
вземане и кондициониране на лабораторни проби.
Посочва се, че когато е възможно, мястото
и идентификацията на лабораторните
проби трябва да бъдат в съответствие с EN
ISO 2418.

две таблици. В първата са посочени основните
характеристики, а те имат различна относителна
тежест. Втората определя допълнителните, които
се съгласуват между заинтересованите страни в
зависимост от предназначението на кожата.

Броят на кожите се съгласува между
заинтересованите страни, но ако са много,
то максималният е пет.
Характеристиките, методите за изпитване
и препоръчителните стойности за
различни видове кожи са описани в
Таблица 1. Основни характеристики, препоръчителни стойности и методи за изпитване
Характеристики на

Препоръчителни стойности

Кожата
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Методи за
изпитване
съгласно

Дебелина на
покритието

Устойчивост на
цвета на
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светлина

Устойчивост на
цвета при
възвратнопостъпателно
триене

най-много 0,15 mm
кожи с анилинова апретура ≥ 3-а степен от синята
скала

ISO 17186

нубук ≥3-а степен от синята скала

ISO 105B02

велур ≥3-а степен от синята скала
други апретирани кожи ≥ 4-а степен от синята скала
Оценява се промяна на цвета и зацапването с
подложка от кече
За кожи с анилинова апретура, нубук или велур:
•
със сух филц след 20 цикъла ≥3-а степен от
сивата скала
•
с мокър филц след 10 цикъла ≥3-а степен от
сивата скала
•
с мокър филц, напоен с разтвор на пот а

Характеристики на кожата
•

след 10 цикъла ≥ 3-а степен от сивата скала

За други апретирани кожи:
• със сух филц след 50 цикъла ≥3-а степен от
сивата скала
• с мокър филц след 20 цикъла ≥3-а степен от
сивата скала
• с мокър филц, напоен с разтвор на пот а
• след 20 цикъла ≥ 3-а степен от сивата скала
Характеристики на
Препоръчителни стойности
кожата

до остатъчен
ореол след

Методи за

≥3-а степен от сивата скала
да не пада апретурата (да не се налага
допълнително намасляване)

ISO 11643

Устойчивост на
огъване

кожи с анилинови непигментни покрития ≥ 20
000 цикъла
кожи с пигментни покрития ≥ 50 000 цикъла

ISO 5402-1

Съпротивление на
раздиране

≥ 20 N

ISO 3377-1

Азобагрила

отсъстват b

Съдържание на
хром VI

≤ 3 mg/kg

ISO
17234-1
ISO
17234-2

Съдържание на
формалдехид

≤ 150 mg/kg

ISO 17075
ISO
17226-1

Съдържание на
пентахлорфенол

≤ 5 mg/kg

ISO 17070

pH и ∆pH

≥ 3,2
Когато стойността на рН е под 4, ∆pH трябва да
бъде ≤ 0,7

ISO 4045
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изпитване

Устойчивост на цвета на вода
Адхезия на апретурата (само за кожи с пигментни
покрития)
Устойчивост на пукане на студ (само за кожи с
пигментни покрития)

≥ 3-а степен от сивата
скала
≥ 2 N за 10 mm

ISO 11642

адхезия в сухо
състояние

ISO 11644

- 10 °C

ISO 17233

ISO 15700

въздействия и да не се образуват солни петна)
24 часа
Устойчивост на
цвета на
химическо
чистене

Методи за

стойности

съгласно

изпитване

≥ 3-а степен от сивата скала

(да няма набъбване на кожената повърхност или
други трайни физични

Препоръчителни
ISO 11640

съгласно

Устойчивост на
цвета на
водни петна,
отнасящи се

Таблица 2. Допълнителни характеристики,
препоръчителни стойности и методи за изпитване

Протоколът от изпитването трябва да съдържа наймалко:
•позоваване на този стандарт;
•идентификация на пробите за изпитване и, ако се
изисква, процедура за вземане на проби;
•дата и място на извършване на изпитването;
•резултати от изпитването и брой на образците за
изпитване;
•кондициониране и използваните условия на
изпитване;
•всяко отклонение от този документ. (БДС Компас)
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УСТОЙЧИВОСТ НА ЦВЕТА НА ПОТ
БДС EN ISO 11641 Обработени кожи. Изпитвания за устойчивост на цвета. Устойчивост на цвета на пот
описва метод, който може да се използва за всички видове кожи на всеки етап от производството. Намира
най-голямо приложение при ръкавици, облекла, подплати, а също и при лицеви кожи, предназначени за
горната част на обувки без подплата. При този метод се използва разтвор от синтетична пот, за да се симулира
действието на човешката. Но тъй като потта на отделните индивиди се различава значително, не е възможно
да се създаде метод с универсална точност. Описаният в този стандарт разтвор на алкална синтетична пот в
повечето случаи дава резултати, съответстващи на тези с естествена.
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Процедурата е следната: образец
за изпитване от кожа и парче от
придружаващата тъкан се накисват
в разтвор от синтетична пот. Оставят
се под налягане за определено
време в подходяща апаратура и
след това се изсушават. Промяната
в цвета се оценява с помощта
на сивите скàли. Апаратурата за
изпитване се състои от рамка от
корозионноустойчива стомана, в
която е поставена правоъгълна
тежест с приблизителна маса от 5
kg и с приблизителни размери на
напречното сечение 115 mm х 60
mm, така че да може да се приложи
равномерно налягане от 12,5±1,0
kPa върху комбинирания образец.
Стандартът посочва и изискванията
за сушилня, придружаващи тъкани, деминерализирана вода, алкален или кисел разтвор от синтетична пот,
дребнозърнеста шкурка на хартиена основа, сиви скали за оценяване, колби и др.
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Когато за изпитване се използва кожа от едър или дребен рогат добитък, образецът се взима в съответствие с
ISO 2418 Обработени кожи. Химични, физични, механични изпитвания и изпитвания за устойчивост.
Място за вземане на проби. Стандартът посочва подробно какво се прави в зависимост от това дали кожата е
с апретура или без.
Образец за изпитване от кожа и придружаващата тъкан се потапят изцяло в разтвор от синтетична пот в отделни
съдове с помощта на извити стъклени пръчки. Съдовете се поставят във вакуумната сушилня, произвеждаща
вакуум от 5 kРа за 4 минути, като вакуумът се поддържа в продължение на две минути. Нормалното налягане
се възстановява. Процедурата се повтаря още два пъти.
Протоколът от изпитването трябва да съдържа:
•позоваване на този стандарт;
•описание на изпитвания вид кожа и страната, която се изпитва;
•дали кожата е с апретура, и ако е така, дали е отстранена;
•вид на използвания разтвор от пот;
•цифрова оценка по степен от сивата скàла, получена за зацапването на придружаващата тъкан, като се дава
отделна оценка по степен от сивата скàла за всеки отделен вид влакно;
• цифрова оценка по степен от сивата скàла, получена за промяната в цвета на образеца за изпитване от кожа;
•подробности за всяко отклонение от описаната процедура.
(БДС Компас)

43

online www.tok-bg.org

УСТОЙЧИВОСТ НА ЦВЕТА ПРИ ПРАНЕ
Често продукти, съдържащи елементи от кожа,
например етикети върху дрехи, спортни обувки
и сакове, се перат в перални машини. Затова е
разработен метод за изпитване на устойчивост при
машинно пране, който е даден в БДС EN ISO 15702
Кожи обработени. Изпитвания за устойчивост
на обагряния. Устойчивост на обагряния на
машинно пране. Съгласно този стандарт се оценява
устойчивостта на обагрянията на кожи, като се
използва алкален детергент, разработен за текстил.
Методът е подходящ при оценяване на промяната в
цвета на обработените кожи, зацапването на придружаващата тъкан и всички промени в апретурата на
кожата. Може също да се използва при подготовка
на кожи за оценяване промяната на всички други
физични или химични свойства по време на машинно
пране.
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Стандартът посочва обичайна лабораторна апаратура
за изпитване, състояща се от въртящ се барабан с
вместимост 500 ml, в най-общия случай изработен от
стъкло или корозионноустойчива стомана, уплътнен
с гумен уплътнител, устойчив на разтворители.
Необходими са също пръчки с определена дължина,
гладка тъкан, детергент и сиви скали за оценяване.
Комбиниран образец за изпитване от кожата и
придружаващата тъкан се разбърква заедно със
специални пръчки в разтвор за изпиране, изплаква
се и след това се изцежда и суши. С помощта на
стандартна сива скàла се оценява промяната в цвета
на кожата и придружаващата тъкан и ако има такава,
се отбелязва всяка промяна на апретурата. Общите
принципи на изпитване на устойчивост на обагряния са в съответствие с тези, описани в ISO 105-A01,
като се вземе предвид разликите между материала на
текстила и кожата.
Подходящо количество от разтвора за изпиране се
подготвя чрез прибавяне на 4,0 g прах за всеки литър
вода и енергично се разбърква до пълното разтваряне
на твърдото вещество. 100 ml от течността за изпиране
и 20 пръчки се поставят в барабана и се затоплят до
40 ºС ± 2 ºС.
Комбинираният образец за изпитване се поставя в
барабана и се върти със скорост 40 r/min ± 5 r/min в
продължение на 30 минути, като се поддържа същата
температура.
Разтворът за изпиране се отстранява и се заменя
със 100 ml вода отново при същите показатели,
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но в продължение на 10 минути. Процедурата за
изплакване се повтаря още веднъж с прясна вода.
Комбинираният образец за изпитване се отстранява
от барабана, поставя се между листа от филтърна
хартия между стъклени плочки. Поставя се тежест от
4,5 kg върху горната стъклена плоча и се поддържа
налягане за една минута. Образецът се изважда,
единият му тесен край се освобождава и той се
поставя хоризонтално върху скара в о т в о р е н о
състояние, така че кожата и придружаващата тъкан
да не се допират. Оставя се да се суши на въздух при
стандартни условия.
БДС EN ISO 15703 Кожи обработени. Изпитвания
за устойчивост на обагряния. Устойчивост на
обагряния на пране при меки условия определя
метод, подходящ за оценяване на промяната в цвета на
обработените кожи, зацапването на придружаващата
тъкан и всички промени в апретурата.
Комбиниран образец за изпитване от кожата и
придружаващата тъкан се разбърква заедно със
специални пръчки в течност за изпиране, изплаква
се и след това се изцежда и суши. С помощта на
стандартна сива скала се оценява промяната в цвета
на кожата и придружаващата тъкан и ако има такава,
се отбелязва всяка промяна на апретурата.
Общите принципи на изпитване на устойчивост на
обагряния са в съответствие с тези, описани в ISO
105-A01, като се взимат предвид разликите между
материала на текстила и кожата.
Стандартът посочва необходимата апаратура,
състояща се от въртящ се барабан с вместимост 500
ml, в най-общия случай изработен от стъкло или
корозионноустойчива стомана, уплътнен с гумен
уплътнител, устойчив на разтворители.
Образецът се комплектова чрез поставяне на парчето
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придружаваща тъкан върху кожата, като се прикрепват
например с помощта на две стоманени скоби или
зашиват с конец от тесните страни.
Стандартът описва подробно процедурата, как се
приготвя разтворът, какво количество детергент
се прибавя за всеки литър вода, необходимата
температура. Промяната в цвета на лицевата страна
на кожата (или страната откъм тялото навън) се
оценява визуално в съответствие с ISO 105-А02 или
с помощта на инструментален метод в съответствие
с ISO 105-А05.
Протоколът и от двете изпитвания – при ръчно и
машинно пране, трябва да включва:
•позоваване на този стандарт;
•описание на вида на изпитваната кожа;

•означение на страната, от която е изпитвана кожата;
•използвания детергент.
(БДС Компас)

УСТОЙЧИВОСТ НА ЦВЕТА НА ВОДА
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БДС EN ISO 11642 Обработени кожи. Изпитвания за
устойчивост на цвета. Устойчивост на цвета на вода
описва метод за различните видове кожи на всички
етапи от производството. Образец от кожа и парче от
придружаваща тъкан се накисват в деминерализирана
вода, поставени едно срещу друго с всяка от страните,
подложени на изпитване. Комбинираният образец се
оставя под налягане за определено време в подходяща
апаратура. След това се изсушават и промяната в
цвета на образеца за изпитване и зацапването на
придружаващата тъкан се оценяват с помощта на сива
скàла.
Кожите с апретура могат да се изпитват със или без
нея. Основните принципи на изпитването трябва да
са в съответствие с описаните в ISO 105-A01, като се
вземе предвид, че основата е кожа.

Стандартът посочва необходимата апаратура и
материалите, например рамка от корозионноустойчива
стомана, в която е поставена правоъгълна тежест
с определена маса и размери. Апаратурата се
конструира така, че когато тежестта се отстрани по
време на изпитванията, налягането от 12,5 kPa да
остава непроменено. Посочват се също температурата
на сушилнята, размерите на придружаващите тъкани,
шкурки, сиви скали за оценяване и др.
Стандартът подчертава, че когато за изпитване
се използва цяла кожа от едър или дребен рогат
добитък, пробата се взема в съответствие с ISO 2418.
Описано е подробно какво се прави, когато кожата е
с апретура, а трябва да се изпита без нея. Фактът, че
апретурата е отстранена, се отбелязва в протокола от
изпитването.
Когато няма апретура или ако
има, но трябва да се изпита без
отстраняването ѝ, обикновено
се изрязва образец с приблизителни размери 100 mm
x 40 mm. Изрязва се също
едно или няколко парчета от
придружаваща тъкан, което
покрива пробата от кожа.
Процедурата
Образецът за изпитване от
кожа и придружаващата
тъкан се потапят в деминерализираната вода в отделни
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съдове с помощта на извити стъклени пръчки,
така че да останат потопени. Когато се изпитва
едновременно повече от един образец, няколко
парчета от придружаваща тъкан може да бъдат
потопени в един и същи съд, но всеки образец от
кожа се потапян в отделен. Съдовете се поставят във
вакуумна сушилня, която произвежда вакуум от 5 kPa
за 4 минути, като това се поддържа в продължение
на 2 минути. След това нормалното налягане се
възстановява. Процедурата се повтаря още два пъти.
Придружаващата тъкан се поставя върху плоча от
стъкло или акрилна смола и се покрива с образец от
кожа надолу със страната, подложена на изпитване.
Натоварващата тежест се загрява предварително в
сушилнята при 37 °С ± 2 °С за не по-малко от един
час. Комбинираният образец се поставя между двете
плочи в апаратурата за изпитване и се натоварва с
тежестта. За да може излишното количество от
деминерализирана вода да се отдели, апаратурата се
наклонява за няколко секунди на всяка от страните
си под ъгъл около 30 градуса. Заредената апаратура
се поставя в сушилнята и се оставя при 37 °С ± 2 °С
в продължение на около час и половина. След това
натоварването се отстранява, комбинираният образец
се изважда, като се захваща в единия край, и се суши
на въздух чрез окачване при стайна температура.
Оценяване
Когато комбинираният образец е сух, с помощта
на стандартен осветител D65 се оценява визуално
зацапването на всеки вид влакно в придружаващата
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тъкан, като се използва съответната сива скàла.
Оценява се и промяната в цвета на образеца от
кожа. При визуални оценявания по сивата скàла за
нормална се приема точност от ± 0,5 единици.
Протоколът от изпитване трябва да съдържа
следното:
•позоваване на този стандарт;
•описание на изпитвания вид кожа и страната, която
се подлага на изпитване;
•дали кожата е с апретура и, ако е така, дали е
отстранена;
•цифрова оценка на степен по сивата скàла, получена за зацапването на придружаващата тъкан, като
се дава отделна оценка на степен по сивата скàла за
всеки отделен вид влакно;
•цифрова оценка на степен по сивата скàла, получена
за промяната на цвета на кожения образец за
изпитване;
•подробности за всяко отклонение от описаната
процедура.
(БДС Компас)

Материалът "Обработените кожи" е любезно
предоставен от Български институт за
стандартизация
и сп. БДС Компас
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International Textile Machinery and Accessories Trade Show

FIMAST 2018

Международно изложение за текстилна техника и Търговско изложение
на аксесоари

FIMAST 2018 – International Textile Machinery and Accessories Trade Show will be held by its
from 30 May-2 June 2018 at the Brixia Forum, Fiera di Brescia, Italy.
FIMAST 2018 the one-of-a-kind fair in the textile industry which opens scenarios on the greatest yarn
manufacturers, presents large stocking factories and proposes the latest global news about hosiery
textile machineries.
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Fimast is a unique opportunity to see the
offers of the world’s largest manufacturers of textiles, leather and footwear, yarn
for textile industry, manufacture circular
knitting machines for producing socks,
scarf and braids, string machines and accessories for chemical fiber production,
winding, twisting, embroidery, packaging and equipment for laboratory testing,
transport, logistics, recycling and pollution
prevention and many innovative solutions.
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FIMAST 2018

For information: https://fimast.eu
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Triumph Core Collection | Spring / Summer 2018
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Find the One for Every You
Триумф Core Колекция | Пролет / Лято 2018

A glance back to the Triumph archives from the bold and adventurous sixties and seventies inspired a vibrant
Spring Summer collection. Packed full of chic, gorgeous lingerie for every age, shape and size, this season Triumph introduces vibrant colour, sensual textures, and shapely silhouettes in new and trusted fits.
This season sees the launch of the most innovative, lightweight and stylish shapewear collection to date, the Magic
Wire® Lite series, which offers ultimate comfort and support with a ‘barely there’ feel. Triumph also welcomes
the latest Amourette Charm series to its second season in fresh new tones, based on the iconic and best-selling
Amourette collection. Styles boast flattering and decorative designs with impeccable fit.
Sian Thomas, Global Head of Creative Design comments: “The Magic Wire Lite shapewear collection is key for
this season. It is our most lightweight series with innovative new spacer cup bras and a revolutionary new shaping
lace for briefs. This season’s air travel story and trends inspired the development of lighter, smoother, softer, flexible and comfortable designs. Styles provide a more rounder and natural look with our award-winning Magic Wire
comfort that now becomes delicately decorative – a new generation of shapewear.
Seduction is wonderfully playful. Groovy Spotlight has taken the inspiration of the abstract and floral prints of the
1970’s but finely translated on a beautiful chiffon with lace trim and in sun washed pastel tones to create a feminine
look. The Dream Spotlight non-wired bra taps into the bralette trend. It is a new softer look and silhouette for bras,
developed in delicate jacquard lace making your neckline the key focus.
Homewear this season is the most versatile and style-driven collection yet. Styles, prints and silhouettes are inspired
by the ‘Panam’ era and air travel of the time. Pieces are light, considered and can be mix, matched and easily styled
with outerwear.”
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Amourette Charm
Wired Padded & Tai

Amourette 300
Wired & Maxi
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Magic Wire Lite
Magic Wire Plunge & Brazilian

Magic Wire Lite
Magic Wire Padded & Super
Highwaist Panty
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Magic Wire Lite
Magic Wire Padded Lift-up & Brazilian

49

online www.tok-bg.org

zilian briefs are must-have pieces for the summer. Minimal yet seductive, the style is ultra-light and comfortable
due to spacer cup technology and features sheer panels
in rich deep-water tones. Inspired by a warm sunset, the
multi-coloured embroidered Sunset Spotlight bralette
is semi-sheer and enriched with summer floral details,
perfect for a burst of colour under a loose summer top
and comes with a slinky hipster string. The best-selling
Amourette Spotlight wired all-over lacy bra and Sexy
Angel Spotlight push-up are also key highlights in seasonal sunset tones of corals and blues.

Seduction
Archive styles from the late sixties inspire the sexy and
stylish Spring Summer collection, where abstract patterns
and floral prints in rich palettes feature on pieces such
as the trendy Dream Spotlight bralette in flame toned
ultra-fine stretch lace. The playful semi-transparent style
emphasises the décolleté, paired with the matching suspenders, string and kimono, an ideal look for valentines.
Adorned with butterfly lace details and decorative straps,
the new Darling Spotlight t-shirt bra with matching Bra-

Everyday
This season’s collection provides women with bras that
are lightweight, soft and comfortable for the ultimate
second-skin feeling. The new Magic Wire® Lite bras
in Body Make-up Essentials come in a variety of fits
such as balconette, super-plunge and padded which all
feature spacer cup technology, soft-touch Magic Wire
and silky microfiber fabric for a butter-touch feeling.
The popular Body Make-Up Blossom padded spacer
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Sneak Peek
Inspired by the funky Pucci prints of the early seventies, the Groovy Spotlight series features an abstract and
trendy fondant green pattern. The style is a vibrant seasonal twist on the iconic Amourette Spotlight wired padded fit, which sees soft-brushed cups designed with scalloped lacy trims and matches the smooth touch Tai brief.
The lingerie set can also be styled with selected home
wear pieces such as the short and romantic kimono style
robe in sateen to complete the seductive look.
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Groovy Spotlight
Wired Padded, Tai & Kimono

Dream Spotlight
Bralette, Suspenders, String &
Kimono
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Darling Spotlight
Wired Padded & Brazilian
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Amourette Spotlight
Wired & Hipster

bra with smooth jacquard florals is available in a summery copper tone and matching hipster briefs.
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Beauty-Full
The delicate and design-led Beauty-Full range for fuller cup sizes features on-trend styles inspired by hues of
summer. New to the collection is the Beauty-Full Sunset
balconette bra with multi-coloured floral embroidery with
semi-sheer mesh detailing and matching Brazilian brief.
Beauty-Full Darling unveils the romantic wired plunge
bra in Rosa alcool shades. The style is embellished with
lavish lace and features 3D flexi wire for superior support.
Modern Classics
Amourette Charm is back with a collection of perfectly
fitting, everyday lingerie. Crafted in its decorative and
signature floral two-tone stretch lace, trusted fits include
the all-over lacy wired and balconette, and the padded
spacer cup bra in fresh white and clear ocean tones. Elegant Tai and maxi briefs with soft trimmings and smooth
lace edges are available to match. The latest series complements this season’s iconic Amourette 300, which also
features the best-selling wired and soft-touch Magic Wire
bras in orange highlight, fondant green and opal pink. The
popular Modern Finesse smooth padded bra comes in a
fresh new coral and orange highlight with matching shaping Tai and maxi briefs.
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Beauty-Full Sunset
Wired & Brazilian
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Tempting Lace			

Sporty Micro		

Shapewear
Innovative, lightweight and super stylish, Triumph
unveils the new Magic Wire® Lite shapewear collection. With high shaping lace and Magic Wire technology, the new fits offer superior control and a lighter
wearing sensation thanks to cups crafted from spacer
material. A fit for every shape, the series includes the
delicately decorated spacer bra with a balconette neckline and seductive new Brazilian cut panty in pure copper. The perfectly shaping lacy spacer bra for a rounder
fit with tailored smooth lace super high-waist panties
in white. The romantic mesh and lace spacer bra with
super-plunge neckline in coffee sugar, as well as the
soft-touch Magic Wire lightweight minimiser for fuller
cup sizes and shaping lace maxi in white. The popular
lightweight Airy Sensation wired spacer bra, bestselling Essential Minimizer and True Shape Sensation
minimizer bra with Comfort Wire are also key staples.
Homewear
The most on-trend collection yet, this season Homewear
offers chic separates to be styled or layered with outer-

online www.tok-bg.org

Lovely Micro		

Touch of Modal

wear. Key highlights for this season are the multi-functional elegant all-over embroidered angora toned strap
top, matching Amourette Spotlight shorts and the short
see-through chiffon kimono with tropical flower print
and fringe to create a summer statement. For a relaxed
mood, the stylish printed Boyfriend PJ set, features a
premium woven super-soft short-sleeved shirt with
smart button and pocket detailing and matching shorts.
The soft Boyfriend nightdress in orange highlight offers a sophisticated and casual look in a slouchy yet
feminine silhouette. The nautical short-sleeved top with
white embroidery on hem is effortlessly paired with the
stunning high waist navy-cropped trousers with waistband bow.
The homewear collection also features the new Bridal
sateen chemise for a romantic look for any bride. It
features premium lace details and designed as a slinky
knee length with high slit. The new Amourette Spotlight maxi nightdress in deep water is ideal to lounge in
throughout the summer and comes in a lightweight soft
jersey fabric, feminine lacy neckline and available in a
comfortable longer length.
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Homewear

Mix & Match
Top & Cropped Trousers
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Nightdresses SS18
Boyfriend Nightdress

L E I S U R E W E A R
Panty Collection
Add variety to any lingerie
drawer with the new collection of panties to mix and
match. Available in a selection of seasonal colours such
as flame, clear ocean, buttercup, pigeon blue and pink
lemonade, the collection features Sporty Micro, Lovely
Micro, Touch of Modal and
Tempting Lace ranges, which
feature everything from super
comfortable modal to delicate
signature stretch lace in various styles from sexy, sophisticated to sporty.

Elegant Twist
One Piece
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Elegant Twist
Magic Wire Push-up
& Tai
Pop Art Flair
PU & Brazilian

Jet Plane Flair
PU & Mini

Palm Elegance
Deep Plunge Bra & Midi
Photo: Triumph ©
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КАТАЛОГ ЗА ОБУВНАТА ИНДУСТРИЯ И КОЖЕНИТЕ ИЗДЕЛИЯ
– ModEurop ColourCard Пролет&Лято 2019
ModEurop Color Card Spring Summer 2019 for footwear and leather goods

ModEurop Colour Card е международно признат цветови каталог за обувната индустрия и кожените
изделия.
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ModEurop Colour Card представя нов модерен цветови дизайн за сезон Пролет&Лято 2019, който предлага
повече предимства за ежедневната работа в сектора. Цветен практичен каталог във формат DIN A5, в който
са включени общо 22 цвята за Пролет&Лято 2019 в три теми: ModEurop "Земност", "Ексцентричност"
и "Безкрайност".
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Оформлението на каталога е напълно преработено. Отделните цветови теми, които представя са разделени
на три индивидуално сменяеми и сгъваеми карти. Всички цветове са DIN A3 цветови постер. Цветовите
мостри са разпознаваеми лесно с един поглед и благодарение на велкро лепенките, те могат да бъдат
лесно премахнати и поставени отново. Зад кожените мостри се намира съответният цвят с двуезично
означение като цветен блок.
ModEurop Colour Card представя полезна информация, как да се използват цветовете и множеството
атмосферни изображения, които описват отделните цветни истории, както и позволява творческа свобода
с различни цветови комбинации.
Текстовете и цветните колажи са на немски и английски език.
ModEurop ColourCard може да бъде поръчана от България, като картата е необходимо да бъде
платена предварително!
Поръчки на ModEurop ColourCard Spring&Summer 2019 на следния линк –
http://www.modeurop.com/bestell.htm
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MarediModa2018
6-7-8 November 2018: MarediModa means
Beachwear, Intimates, Athleisure, Outsourcing…and much more!
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The enormously successful MarediModa fair that
is held in Cannes is now in its 17th year. It is the
top event for the beachwear, intimates and athleisure fabrics and accessories, boasting the presence of international exhibitors and visitors whose
numbers continue to grow year after year.
As a result, it is a key event for sector professionals in terms of contacts, exchanges and business,
old and new. To keep apace with sudden market
changes, MarediModa|IntimodiModa Cannes continues to evolve. In 2007 it began to offer guests
a space devoted to producers from the Euro-Med
area an Italy: the Private Label – Outsourcing
Show. The goal is to offer partnership opportunities not only to textile suppliers but also to those
who produce finished garments.
EUROPEANS DO IT BETTER is the claim chosen in 2010 and still actual. A strong message that
perfectly expresses the sentiment of Maredimoda
member companies and one increasingly shared
by outsourcers that, either tired with or smarting
from disastrous experiences abroad, are starting
once again to purchase their semi-finished products in Europe.
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Fair Details:

6 and 7 November 2018 from
9:00 a.m to 6:00 p.m
8 November 2018 from 9:00 a.m
to 4:00 p.m
FOR PROFESSIONAL VISITORS ONLY
Preregistration: available from
June 2018
Registration at the reception: freeentrance
For more info:
www.maredimoda.com
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Професионална гимназия по облекло
„Недка Иван Лазарова” – Русе стартира нова професия „Модист”
Vocational High School of Clothing „Nedka Ivan Lazarova” - Ruse starts
a new profession "Modist"

Професионална
гимназия
по
облекло
“Недка Иван Лазарова” – Русе е авторитетно
държавно училище – със 121-годишна
история, с утвърдена визия на модерна
образователна институция с традиции в
професионалното образование. Приоритет
е интегрирането на иновации, чрез които се
стимулира качествено образование.
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Екипът на Професионална гимназия по
облекло „Недка Иван Лазарова” – Русе заявява
своята готовност и ресурсна обезпеченост да
откликне на необходимостта от професионално
обучението на кадри по Професионално
направление, 542 „Производствени технологии –
текстил, облекло, обувки и кожи”, специалност
5420412 „Бутикови облекла”, професия 542041
„Модист” – нова за училището, по учебен план,
който предстои да бъде изучаван за първи път
през учебната 2018/2019 година. Предложената
специалност е от професионално направление
„Производствени технологии – текстил, облекло,
обувки и кожи”, с придобиване на трета степен
на професионална квалификация. Професията
не се изучава в друго училище в Община Русе.
Мотиви на ръководството на училището за
разкриване на обучение по нова за училището
професия/специалност:
Съвременните изисквания на глобалната
икономика налагат нуждата от обучени
специалисти в области, които да са
конкурентноспособни на пазара на труда.
Бъдещето е в сферата на технологиите, услугите
за личността, модата и рекламата, но и в
запазването и възобновяването на старите
занаяти и традиции. През последните години
придобиваните в професионалните училища
знания и умения все повече се обвързват с
понятията „качество“, „качество на труда“,
„подобряване на заетостта и увеличаване на
икономическия растеж”.
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Шивашкият бизнес е сред най-разпространените
производства в Русе и региона от десетилетия
и в него днес са над 300 фирми – едни от найдобрите в страната. Една пета от тях осигуряват
продукция за пазарите на Европейския съюз и
Средния изток. Това са успешни предприятия,
които шият за световни брандове от най-висок
клас. Не случайно 70-80% от чужденците
идват в Русенския регион, за да търсят бизнес
партньори или да изградят свои фабрики.
Сектор ”Текстил и облекло” заема второ
място по брой на заетите в града и осигурява
работа на близо 10 000 души. Браншът е на
трето място по значимост за региона след
“тежките”
металургия,
машиностроене,
металообработване и химическа индустрия.
Това отчита специално разработена Стратегия
за инвестиционен и сити маркетинг на Община
Русе за 2014 – 2020 г.
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Професия „Модист” е актуална, съвременна
и търсена на пазара на труда в Русе и региона.
На проведена работна среща с представители
на фирми от конфекционния бранш, съвместно
с Регионалното управление на образованието –
Русе, Областната администрация Русе и Община
Русе, както и в многократни делови разговори
с представители на бизнеса, беше обсъдена
идеята за разкриването на нова паралелка с
професия „Модист”, специалност „Бутикови
облекла“, както и разширеното изучаване на
чужд език /френски/ по време на обучението.
Шивашките фирми приветстват въвеждането
на новата специалност като се ангажират да
подпомагат младежите с различни социални
стимули, които биха направили обучението още
по-привлекателно.
Специалността „Бутикови облекла” за
разлика от традиционните специалности на
професионалната гимназия е всеобхватна
– включва целия процес от дизайна на
облеклото, конструирането, моделирането,
до технологичните операции, свързани с
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изработването на дрехата. Специалността
е изключително креативна, с потенциал да
стимулира учениците в творчество и новаторство.
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В изучаването на професии като „Модист”
ученикът до известна степен ще бъде психологът,
който, познавайки добре хората, може да откликне
на индивидуалните интереси и изисквания за
изработване на облекло. Не случайно обаче този
специалист е и дизайнер, т.е. той има отношение
и към теми като цветове, визия, форма и т.н. В
бъдеще работата на тези специалисти ще бъде
предизвикателна и значима, защото модата е важна
част от живота ни. Полезността от наученото в
професията би произтекла от удовлетвореността и
лоялността на клиента.
Професията „Модист” ще предостави
възможност учениците да придобият знания за
създаването, организацията и функционирането
на ателие по поръчка. Те ще развият умения и
компетенции за изработването на различни по
вид обекла – мъжко, дамско и детско, съобразно
индивидуалните
изисквания
на
клиента,
включително и нестандартни поръчки. Бутиковите
дрехи са предпочитани от конфекция.
Завършилите специалността имат възможност
и за стартиране на собствен бизнес. Не случайно
МОН предвижда обучение по Предприемачество
още в начален етап на образование. С реализирането
на обучение по професията „Модист” ще бъде
запълнена ниша в сферата на шевната индустрия
– да се задоволят нуждите на пазара на труда от
кадри на изпълнителски позиции, а не само от
мениджърски персонал.
Новаторство, свързано със специалността
ще бъде въвеждането за първи път на предмета
„Електронна търговия”, който в условията
на развиващите се съвременни технологии,
намира все по-голямо приложение във всяка
професионална област.
Завършилите специалност „Бутикови облекла”
имат възможност да се реализарат професионално
в сферата на модната индустрия като модисти
/модни дизайнери, консултанти и стилисти,
моделиер-конструктори, проектанти, мениджъри,
организатори на модни ревюта, модни фотографи
и др./
Осигуряване с учебна документация:
Специалността „Бутикови облекла” , професия
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„Модист” е нова и в Списъка на професиите
за професионално образование и обучение.
Учебната документация /учебни планове и учебни
програми/ за първата и втората учебна година,
свързана със специалните предмети е разработена
от работни групи на МОН с активното участие на
учители от Професионална гимназия по облекло
„Недка Иван Лазарова” – Русе. За останалите нови
предмети в момента се обучават педагогически
специалисти като същите вземат и участие в
разработването учебните им програми, които ще
бъдат необходими в последните две години от
процеса на обучение.
Наличие на подходяща материално-техническа
база:
Провеждане на различни, интересни,
интерактивни учебни часове, включително по
нова специалност, е обезпечено със съвременно
техническо оборудване – компютри (стационарни
и преносими), мултимедии, интерактивни дъски,
таблети, облачен софтуер. През учебната 2016/2017
г. на педагогическите специалисти в гимназията
бяха предоставени за служебно ползване таблети
и карти за мобилен интернет към тях по Проект
„Интерактивна класна стая” от М-тел България.
Осигурени учителски кадри в съответствие с
Наредба № 12 от 1 септември 2016 г. за статута
и професионалното развитие на учителите,
директорите и другите педагогически специалисти:
В съответствие с изискванията на Наредба № 12 от
1 септември 2016 г. за статута и професионалното
развитие на учителите, директорите и другите
педагогически специалисти, са осигурени
учителски кадри за осъществяване на качествена
професионална подготовка съгласно ДОС по
специалност „Бутикови облекла”, професия
„Модист” през учебната 2018/2019 г. Налице
са педагогически специалисти с необходимата
квалификация за провеждане на теоретичните
часове и учебната практика. От ръководството
на училището е проучена и възможността за
назначаване на учител по френски език.
В годините водеща роля за постиженията на
учениците в Професионална гимназия по облекло
„Недка Иван Лазарова” – Русе имат учителите –
високо квалифицирани и мотивирани за работа
специалисти. С личния си пример да работят
всеотдайно и с ентусиазъм, да провеждат
иновативно обучение, да инициират и реализират
различни проекти и извънкласни събития,
учителите в гимназията повишават мотивацията
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на учениците да творят и осъществяват част от
мечтите си в именно в училище. В тази връзка
новата специалност ще стимулира учениците в
креативност, усет към красивото и модерното.
Не случайно мотото на Професионална гимназия
по облекло „Недка Иван Лазарова” – гр. Русе е
прочутата фраза на Ивон Делендр: „Ние обличаме
духа, а не само тялото си!”.
Предизвикателство пред екипа на Професионална
гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ –
Русе ще бъде разкриването на нова професионална
паралелка за града, която освен специализираната
дизайнерска подготовка, основана на българските
традиции и последните световни модни тенденции,
предоставя възможност за реализация по
професия, свързана с творчески изяви и търговски
контакти, участия в национални и международни
форуми на модата, включване в творчески проекти
на фирми – производители на облекло.
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Професионална гимназия по облекло „Недка
Иван Лазарова“ – Русе е бутиково, индивидуално
училище, в което благодарение на добрата
подготовка от висококвалифицирани педагози
възпитаниците имат шанса да разкрият творческия
си потенциал и с отговорно отношение към работата
и иновативни идеи, да направят категоричната си
заявка за успешна професионална реализация.

инж. ДИАНА ИВАНОВА
-Директор на Професионална гимназия по облекло
„Недка Иван Лазарова” – Русе
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WOOLMARK PARTICIPATES ON PREMIUM VISION WITH NEW TECHNOLOGIES FOR
for Spring/Summer 2019
WOOLMARK УЧАСТВА НА ИЗЛОЖЕНИЕТО PREMIUM VISION
С НОВИ ТЕХНОЛОГИИ за Пролет/Лято 2019
Première Vision stirs the mix
for Spring/Summer 2019.
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Wearable technology fused
with Merino wool’s natural
benefits places the fibre in good
stead for Spring/Summer 2019.
Première Vision Paris was a hive of
activity and ideas. Trend forecasts
were inevitable presented, but
what stole the show was the way
designers are mixing and matching new techniques and technologies. Design meetings, lively talks
on sustainability and technology,
information from trend forums,
national groups and The Wool Lab
are becoming increasingly important, as Janet Prescott reports.
A new section on wearable technology made quite a stir: an inspired collective of technology applied to textiles.
A good example was tech company 37.5 (the
normal temperature in degrees centigrade of
a human being). This technology works on
small particles embedded into yarn or fibre microporous particles which combine surface
area and energy absorption to trap moisture
and transfer it out of your microclimate. It
works by removing moisture in perspiration
vapour before sweat can form. With applications in many tailoring areas, it is being trialed
particularly with wool fibre, taking advantage
of wool’s considerable natural attributes, enhancing wool’s inherent moisture management
properties and proving of great interest to wool
scientists and fashion innovators.
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Première Vision also introduced a new forum,
Essentials, displaying an edit of jackets, blouses and shirting, denim fabrics, knits and prints
all in the same area, providing a simple yet effective way of doing what many of the exhibitors do on the stands at menswear shows such
as Pitti Uomo. This also served to underline the
number of areas in which wool is included for
summer, from jeans and bodywear to jackets
and suiting.
Specialist woollen mills addressed the season
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with serious intent, designing specifically for wool fabrics which can interpret summer trends in colour, weight or
performance. The UK Fashion and Textile Association and the Campaign for Wool presented key British fabrics laid
out and edited in looks with pop-up press briefings on key fabric developments.
The talks, by fabric consultant Beryl Gibson, pointed out the developments British mills have made for SS19. Highlights included lightweight pure
wool weaves, precious blends featuring bright colours, archive references, checks in very light summer
weaves and bright tweeds highlighted with white. A more flamboyant look included regal embroidery, showy selvedges and bright
tartans from Lochcarron in green
and yellow.
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Italian, Chinese and Turkish mills
brought forward the latest in fine
tailoring fabric, including pure wool
blends with silk, linen or cashmere.
Lanificio Ricceri attracted major
designer visitors to the stand, using
wool with Suri alpaca and cashmere in unusual designs. Botto Giuseppe emphasised great lightness
in its organic Naturalis Fibra range
and there was some indication that
sustainability as a concept is entering the supply chain.
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Merino wool was a leading element in an edgy new athleisure development. Eurojersey's collection of Sensitive Fabrics garments of elevated technological content was presented in collaboration with two leading brands - Reda the Italian company renowned for its innovation in Merino wool textiles and Directa Plus, producer and
supplier of Graphene Plus (G+) which enhances
thermoregulation and bacteriostatic features. For
performance city wear, one side (interchangeable
according to conditions) was in pure Merino, the
other in warp knitted Sensitive Fabric enhanced
with G+ - a synergy of cool features in black and
grey double face performance wear, aimed at
the city runner - the target customer. This sort of
synergy, predicted by The Wool Lab, gives new
meaning to wool fashion. It has caught the imagination of customers, leading to further developments in the pipeline. Summer flannels, ultralight
shirting weights, large-scale motifs in bright colours and clever techno features introduced a real
design mix to 2019 and wool seems well-placed

for the forthcoming summer season.
Photo and publication:
Woolmark
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Национална асоциация на училищата по мода
(НАУМ)
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Членове
1.ПГ по лека промишленост „Владимир Димитров – Майстора”
гр.Кюстендил
2.ПГ по текстилни и кожени изделия гр.София,ж.к.Сердика
3.ПГ по облекло „Княгиня Мария Луиза” гр.София, кв.Лозенец
4.ПГ по текстил и моден дизайн гр.София, кв.Иван Вазов
5.ПГ по облекло и дизайн „Евридика” гр.Кърджали
6.ПГ по туризъм и хранително – вкусова промишленост ,,Св. Св. Кирил и
Методий“ гр.Момчилград
7.ПГ по лека промишленост и машиностроене „Васил Левски” гр.Пещера
8.ПГ по фризьорство и ресторантьорство гр.Пазарджик
9.ПГ по облекло „Ана Май” гр.Пловдив
10.ПГ по текстил и кожени изделия „Д-р Иван Богоров” гр.Пловдив
11.ПГ по техника и технологии „Христо Ботев” гр.Смолян
12.ПГ по лека промишленост „Райна Княгиня” гр.Хасково
13.ПГ по текстил и облекло „Добри Желязков” гр.Сливен
14.ПГ по облекло и хранене „Райна Княгиня” гр.Ст.Загора
15.ПГ по лека промишленост, екология и химични технологии гр. Ямбол
16.ПГ по лека промишленост и строителство гр. Свищов
17.ПГ по облекло „Недка Иван Лазарова” гр.Русе
18.ПГ по облекло, обслужване и транспорт гр.Дулово
19.ПГ по лека промишленост „Пенчо Славейков” гр.Силистра
20.ПГ по облекло и текстил „Христо Бояджиев” гр.Плевен
21.ПГ „Георги Сава Раковски” гр.Костенец
22.ПГ по транспорт и лека промишленост гр.Омуртаг
23.ПГ по текстил и моден дизайн гр.Варна
24.Неврокопска професионална гимназия „Димитър Талев” гр.Гоце
Делчев
25.Средно училище „Аргира Жечкова“ гр. Сливен
26.ПГ по лека промишленост гр. Монтана
27.Професионална гимназия по облекло „Елисавета Багряна“ гр. Бяла
Слатина
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Контакти: Хасково, ул. “Добруджа” 79, eт. 3
Тел.: 038/62 24 72,
Ел. поща: naum_school@abv.bg
http: //naum-bg.eu/
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