
მუშა ზეინკალი (N 1) 
 

 

 

 

 

 
1. მაისური მოკლე მკლავით. ფერი: სერი მელანჟე. მკერდზე 8-10სმ-იანი 

პრინტით. შემადგენლობა: 100% ბამბა.  

2. ქურთუკი მოკლე, აქვს სწორი სილუეტი, სამუშაო შესრულებულია ორ ფერში, ზედა ნაიწლზე 

დაკერებულია 3 სმ-იანი მანათობლები,ზედა კალთის ორივე მხარეს დაკერებულია ზედნადები 

ჯიბეები რომელიც იკვრება სარქველით, ხოლო ქვედა კალთის ორივე მხარეს განთავსებულია 

დახრილი ჯიბეები. ზურგიც არის ორ ნაწილიანი, შეერთების ადგილზე დაკერებულია მანათობელი. 

სახელო ერთნაწილიანია, ბოლო დამუშავებულია 5სმ სიგრძის გარეზინებული მანჟეტით. სახელო 

შესრულებულია ერთ ფერში. ქურთუკი ბოლოვდება უკან გარეზინებული 5სმ-იანი მანჟეტით. 

საყელო დგარი, 8სმ სიგრძის. ქურთუკი იკვრება ფარული ტრაქტორი ელვა შესაკრავით, საყელოს 

ჩათვლით. მხრები საყელო და ელვა შესაკრავი გაფორმებულია 0,5 სმ სიგრძის გვირისტით. 

საყელოზე დატანილია კაპიშონი რომელიც იკვრება კნოპებით. გამოკრულია მათბუნებელი, 

მთლიანი სიგრძე - თეძოზე. ფერი: სერი ცისფრით. გულის ჯიბეზე 8-10სმ-იანი და ზურგზე ა4 ზომის 

პრინტით. შემადგენლობა: 100% პოლიესტერი, ლამინირებული ქსოვილი, გრამაჟი - 180გრ. (±10გრ.) 

გრამაჟი - 200გრ. (±10გრ.) მათბუნებელი (სინტაპონი). 



3. მამაკაცის სამუშაო შარვალი თხელი სწორი, ჩაშვებული. წინა ნაწილზე ზედნადები 

ჯიბეები,. სამუხლის თავსა და ბოლოს გასწვრივ დაკერებულია 3სმ სიგრძის 

მანათობელი. შარვალს უკანა მხარეს აქვს ორი ზედნადები ზომით (16+13). შარვლის 

ქამარი 4 სმ-იანია. ქამრის უკანა ნაწილი დამუშავებულია რეზინით. შარვალს აქვს 5 

საქამრე, შარვალი იკვრება ელვა შესაკრავით, ერთი ღილით და ღილკილოთი. 

დატანილია ამრეკლები. ფერი: სერი. შემადგენლობა: 100% ბამბა, გრამაჟი   - 230 გრ. 

(±10გრ.) 

 

 

4. მამაკაცის სამუშაო შარვალი სქელი სწორი, ჩაშვებული. წინა ნაწილზე ზედნადები 

ჯიბეები,. სამუხლის თავსა და ბოლოს გასწვრივ დაკერებულია 3სმ სიგრძის 

მანათობელი. შარვალს უკანა მხარეს აქვს ორი ზედნადები ზომით (16+13). შარვლის 

ქამარი 4 სმ-იანია. ქამრის უკანა ნაწილი დამუშავებულია რეზინით. შარვალს აქვს 5 

საქამრე, შარვალი იკვრება ელვა შესაკრავით, ერთი ღილით და ღილკილოთი. 

დატანილია ამრეკლები. ფერი: სერი. შემადგენლობა: 100% ბამბა, გრამაჟი - 350გრ. 

(±10გრ.) 

 

 

5. კიტელი გრძელი სახელოთი სწორი სილუეტის კალთა ორ ნაწილიანი, მარცხენა კალთაზე 

დამუშავებულია ზედნადები წახნაგოვანი ჯიბე, ზომა (13,5-12,5) ზურგი ორ ნაწილიანი, 

კოკეტკა. სახელო გრძელი ერთნაწილიანი, ბოლოვდება 7სმ-იანი მანჟეტით. მანჟეტის 

სიგრძე 7სმ. საყელო დგარით გადაფენილი. მანჟეტი და სახელო დამუშავებულია 

ტილოს წებოვანით. მანჟეტი, საყელო და მხრები გაფორმებულია 0.5 სმ_იანი 

გასაფორმებელი გვირისტი . ბოლო შეკეცილი 1 სმ_იანი ორმაგი შენაკეცით. კიტელი 

იკვრება ტრაქტორი ელვით. ქსოვილის ფერი: სერი. შემადგენლობა: 100% ბამბა. გრამაჟი 

- 230გრ. (±10გრ.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ინჟინერი (N 2) 

 
1. მამაკაცის მაისური მოკლე მკლავით პოლოს სტილის. შესრულებულია ერთ ფერში. 

მაისური არის სწორი სილუეტის. იკვრება სამ ღილზე და ღილკილოზე. სახელო 

მოკლე. ბოლო რეზინის მანჟეტით. ბოლოს შეკეცილია 2სმ-იანი შენაკეცით. საყელო 

გადაფენილი. ფერი: სერი მელანჟე. მკერდზე 8-10სმ ლოგო ნაქარგი. ზურგზე ა4 ზომის 

ნაქარგი. შემადგენლობა: 100% ბამბა. გრამაჟი - 180გრ. (±10გრ.) 

 

2. ქურთუკი მოკლე, აქვს სწორი სილუეტი, სამუშაო შესრულებულია ორ ფერში, ზედა 

ნაიწლზე დაკერებულია 3 სმ-იანი მანათობლები,ზედა კალთის ორივე მხარეს 

დაკერებულია ზედნადები ჯიბეები რომელიც იკვრება სარქველით, ხოლო ქვედა 

კალთის ორივე მხარეს განთავსებულია დახრილი ჯიბეები. ზურგიც არის ორ 

ნაწილიანი, შეერთების ადგილზე დაკერებულია მანათობელი. სახელო 

ერთნაწილიანია, ბოლო დამუშავებულია 5სმ სიგრძის გარეზინებული მანჟეტით. 

სახელო შესრულებულია ერთ ფერში. ქურთუკი ბოლოვდება უკან გარეზინებული 

5სმ-იანი მანჟეტით. საყელო დგარი, 8სმ სიგრძის. ქურთუკი იკვრება ფარული 

ტრაქტორი ელვა შესაკრავით, საყელოს ჩათვლით. მხრები საყელო და ელვა შესაკრავი 

გაფორმებულია 0,5 სმ სიგრძის გვირისტით. საყელოზე დატანილია კაპიშონი 

რომელიც იკვრება კნოპებით. გამოკრულია მათბუნებელი, მთლიანი სიგრძე - 

თეძოზე. ფერი: ცისფერი სერით. გულის ჯიბეზე 8-10სმ-იანი და ზურგზე ა4 ზომის 

პრინტით. შემადგენლობა: 100% პოლიესტერი, ლამინირებული ქსოვილი, გრამაჟი - 

180გრ. (±10გრ.) გრამაჟი - 200გრ. (±10გრ.) მათბუნებელი (სინტაპონი).  

 



3. ჟილეტი, ჟილეტს აქვს სწორი სილუეტი, სამუშაო შესრულებულია ორ ფერში, ზედა 

და ქვედა ნაწილზე შეერთების ადგილზე დაკერებულია 3 სმ_იანი მანათობელი, 

ქვედა კალთებზე გვაქვს დახრილი ჯიბეები. ზურგიც არის ორ ნაწილიანი, კოკეტკა და 

ქვედა ნაწილი სხვადასხვა ფერის, შეერთების ადგილზე დაკერებულია მანათობელი. 

იკვრება ტრაქტორი ელვა შესაკრავით, საყელოს ჩათვლით. მხრები საყელო და ელვა 

შესაკრავი გაფორმებულია 0,5 სმ სიგრძის გვირისტით. საყელოზე ჩაკერებულია 

კაპიშონი. გამოკრულია სარჩული - ბადე. წინა კალთაზე 8-10სმ-იანი და უკანა 

კალთაზე ა4 ზომის პრინტი. ფერი: ცისფერი სერით. სიგრძე: თეძოზე. შემადგენლობა: 

100% პოლიესტერი, ლამინირებული ქსოვილი, გრამაჟი - 180გრ. (±10გრ.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



აღმრიცხველი (N 3) 

 
1-2 მაისური მოკლე მკლავით და გრძელი მკლავით. ფერი: სერი მელანჟე. მკერდზე 8-10სმ-იანი 

პრინტით. შემადგენლობა: 100% ბამბა. გრძელმკლავიანი მაისურის შემთხვევაში უცვლელი რჩება 

დიზაინიც და ქსოვილიც, გრძელდება მხოლოდ მკლავი. 

2. ქურთუკი გრძელი, აქვს სწორი სილუეტი, სამუშაო შესრულებულია ორ ფერში, ზედა ნაიწლზე 

დაკერებულია 3 სმ_იანი მანათობლები. ზურგიც არის ორ ნაწილიანი, შეერთების ადგილზე 

დაკერებულია მანათობელი. სახელო ერთნაწილიანია. ზედა ნაწილში მხრებზე აქვს ჩაკერებული 

მეორე ფერის ქსოვილი. მარცხენა მხარეს მკერდზე აქვს ჩაკერებული ჯიბე რომელიც იკვრება ელვით. 

ქვემოთ ორივე მხარეს აქვს ჩაჭრილი ჯიბეები. საყელო დგარი, 8სმ სიგრძის. ქურთუკი იკვრება 

ფარული ტრაქტორი ელვა შესაკრავით, საყელოს ჩათვლით. მხრები საყელო და ელვა შესაკრავი 

გაფორმებულია 0,5 სმ სიგრძის გვირისტით. საყელოზე დატანილია კაპიშონი რომელიც იკვრება 

კნოპებით. გამოკრულია მათბუნებელი, მთლიანი სიგრძე - თეძოს ქვემოთ. ფერი: ცისფერი ლურჯით. 

მკერდზე 8-10სმ-იანი და ზურგზე ა4 ზომის პრინტით. შემადგენლობა: 100% პოლიესტერი, 

ლამინირებული ქსოვილი, გრამაჟი - არანაკლებ 180გრ. გრამაჟი - 200 გრ. (±10გრ.) მათბუნებელი 

(სინტაპონი). 

3. ჟილეტი, ჟილეტს აქვს სწორი სილუეტი, სამუშაო შესრულებულია ორ ფერში, ზედა და ქვედა 

ნაწილზე შეერთების ადგილზე დაკერებულია 3 სმ_იანი მანათობელი, ქვედა კალთებზე გვაქვს 

დახრილი ჯიბეები. ზურგიც არის ორ ნაწილიანი, კოკეტკა. წინა და უკანა ნაწილი სხვადასხვა ფერისაა, 

შეერთების ადგილზე დაკერებულია მანათობელი. იკვრება ტრაქტორი ელვა შესაკრავით, საყელოს 

ჩათვლით. მხრები საყელო და ელვა შესაკრავი გაფორმებულია 0,5 სმ სიგრძის გვირისტით. საყელოზე 

ჩაკერებულია კაპიშონი. გამოკრულია სარჩული - ბადე. წინა კალთაზე 8-10სმ-იანი და უკანა კალთაზე 

ა4 ზომის პრინტი. ფერი: ცისფერი ლურჯით. სიგრძე: თეძოზე. შემადგენლობა: 100% პოლიესტერი, 

ლამინირებული ქსოვილი, გრამაჟი - 180გრ. (±10გრ.) 

4. ჩანთა ლურჯი ფერის იკვრება გადმოსული კლაპანით, ღვედის ტიპის სახელურით რომელიც 

მაგრდება ჩანთაზე მეტალის ან პლასტმასის კარაბინით. დატანილი აქვს წინა მხარეს 10სმ-იანი ლოგო 

პრინტით. ფერი: ლურჯი. შემადგენლობა: 100% პოლიესტერი.  

 



ბიზნეს ცენტრის მენეჯერი (N 4) 

 

 

 
 

 

1. მამაკაცის პერანგი გრძელი სახელოთი სწორი სილუეტის. კალთა ორნაწილიანი, 

ზურგი ორნაწილიანი, კოკეტკა. სახელო გრძელი ერთნაწილიანი, ბოლოვდება 7სმ-

იანი მანჟეტით. მანჟეტის სიგრძე 7სმ. საყელო დგარით გადაფენილი. მანჟეტი და 

სახელო დამუშავებულია ტილოს წებოვანით. მანჟეტი, საყელო და მხრები 

გაფორმებულია 0,5 სმ-იანი გასაფორმებელი გვრისტით. ბოლო შეკეცილი 1სმ-იანი 

ორმაგი შენაკეცით. პერანგი იკვრება ექვსი ღილით, ღილკილზე თეთრი ღილებით. 

ფერი: თეთრი. შემადგენლობა: 60% (±5%) ბამბა, 40% (±5%) პოლიესტერი. გრამაჟი - 

120გრ. (±10გრ.) 

 

 

2. მამაკაცის პიჯაკი. კალთები ჩაჭრილია სამკუთხედი გულით. მარცხენა კალთაზე ზედა 

ნაწილში ირიბად ჩაჭრილი ჯიბე და ქვედა ნაწილში ორი სარქველიანი ჯიბე. ზურგი 

ორნაწილიანია. პიჯაკს გამოკერებულია აქვს სარჩული. იკვრება ორი ღილით და 

ღილკილით. შემადგენლობა: 65% (±5%) პოლიესტერი, 35% (±5%) ვისკოზა. გრამაჟი - 

190გრ. (±10გრ.) 

 

 



3. ჟილეტი, ჟილეტს აქვს სწორი სილუეტი, სამუშაო შესრულებულია ორ ფერში, ზედა 

და ქვედა ნაწილზე შეერთების ადგილზე დაკერებულია 3 სმ_იანი მანათობელი, 

ქვედა კალთებზე გვაქვს დახრილი ჯიბეები. ზურგიც არის ორ ნაწილიანი, კოკეტკა და 

ქვედა ნაწილი სხვადასხვა ფერის, შეერთების ადგილზე დაკერებულია მანათობელი. 

იკვრება ტრაქტორი ელვა შესაკრავით, საყელოს ჩათვლით. მხრები საყელო და ელვა 

შესაკრავი გაფორმებულია 0,5 სმ სიგრძის გვირისტით. საყელოზე ჩაკერებულია 

კაპიშონი. გამოკრულია სარჩული - ბადე. წინა კალთაზე 8-10სმ-იანი და უკანა 

კალთაზე ა4 ზომის პრინტი. ფერი: ცისფერი ლურჯით. სიგრძე: თეძოზე. 

შემადგენლობა: 100% პოლიესტერი, ლამინირებული ქსოვილი, გრამაჟი - 180გრ. 

(±10გრ.) 

 

4. ქურთუკი გრძელი, აქვს სწორი სილუეტი, სამუშაო შესრულებულია ორ ფერში, ზედა 

ნაიწლზე დაკერებულია 3 სმ_იანი მანათობლები, როგორც ზედა ასევე ქვედა კალთის 

ორივე მხარეს დაკერებულია ზედნადები ჯიბეები რომელიც იკვრება სარქველით, 

ქვედა ჯიბეებს გვერდიდან აქვს კიდევ დამატებით ჩაჭრილი ჯიბეები. ზურგიც არის 

ორ ნაწილიანი, შეერთების ადგილზე დაკერებულია მანათობელი. სახელო 

ერთნაწილიანია, ბოლო დამუშავებულია 5სმ სიგრძის გარეზინებული მანჟეტით. 

სახელო შესრულებულია ერთ ფერში. საყელო დგარი, 8სმ სიგრძის. ქურთუკი იკვრება 

ფარული ტრაქტორი ელვა შესაკრავით, საყელოს ჩათვლით. მხრები საყელო და ელვა 

შესაკრავი გაფორმებულია 0,5 სმ სიგრძის გვირისტით. საყელოზე დატანილია 

კაპიშონი რომელიც იკვრება კნოპებით. გამოკრულია მათბუნებელი, მთლიანი სიგრძე 

- თეძოს ქვემოთ. ფერი: ცისფერი ლურჯით. გულის ჯიბეზე 8-10სმ-იანი და ზურგზე 

ა4 ზომის პრინტით. შემადგენლობა: 100% პოლიესტერი, ლამინირებული ქსოვილი, 

გრამაჟი - არანაკლებ 180გრ. გრამაჟი - 200 გრ. (±10გრ.) მათბუნებელი (სინტაპონი). 

 

5. წყალამრეკლი ქურთუკი, ქურთუკს აქვს სწორი სილუეტი, სამუშაო შესრულებულია 

ორ ფერში, ზედა და ქვედა ნაწილზე შეერთების ადგილზე დაკერებულია 3 სმ-იანი 

მანათობელი, ქვედა კალთებზე გვაქვს დახრილი ჯიბეები,  მკლავზე დაკერებულია 3 

სმ-იანი მანათობელი ერთ რიგად. ზურგიც არის ორ ნაწილიანი, კოკეტკა და ქვედა 

ნაწილი სხვადასხვა ფერის, შეერთების ადგილზე დაკერებულია მანათობელი. 

სახელო ორნაწილიანია. ქურთუკი იკვრება ტრაქტორი ელვა შესაკრავით, საყელოს 

ჩათვლით. მხრები საყელო და ელვა შესაკრავი გაფორმებულია 0,5 სმ სიგრძის 

გვირისტით. საყელოზე ჩაკერებულია კაპიშონი. გამოკრულია სარჩული - ბადე. წინა 

კალთაზე 8-10სმ-იანი და უკანა კალთაზე ა4 ზომის პრინტი. ფერი: ცისფერი 

ლურჯით. სიგრძე: თეძოს ფარავს. შემადგენლობა: 100% პოლიესტერი, 

ლამინირებული ქსოვილი, გრამაჟი - 180გრ. (±10გრ.) 

 

 

 

 

 



დაცვის სამსახური (N 5) 

 
1. მამაკაცის ჰალსტუხი ქარხნული წარმოების, სტანდარტული სიფართის (არა ვიწრო). ფერი - 

ნაცრისფერი. 

 

2. მამაკაცის პერანგი გრძელი სახელოთი სწორი სილუეტის. კალთა ორნაწილიანი, ზურგი 

ორნაწილიანი, კოკეტკა. სახელო გრძელი ერთნაწილიანი, ბოლოვდება 7სმ-იანი მანჟეტით. 

მანჟეტის სიგრძე 7სმ. საყელო დგარით გადაფენილი. მანჟეტი და სახელო დამუშავებულია 

ტილოს წებოვანით. მანჟეტი, საყელო და მხრები გაფორმებულია 0,5 სმ-იანი გასაფორმებელი 

გვრისტით. ბოლო შეკეცილი 1სმ-იანი ორმაგი შენაკეცით. პერანგი იკვრება ექვსი ღილით, 

ღილკილზე თეთრი ღილებით. ფერი: თეთრი. შემადგენლობა: 60% (±5%) ბამბა, 40% (±5%) 

პოლიესტერი. გრამაჟი - 120გრ. (±10გრ.) 

 

3. მამაკაცის პიჯაკი. კალთები ჩაჭრილია სამკუთხედი გულით. მარცხენა კალთაზე ზედა 

ნაწილში ირიბად ჩაჭრილი ჯიბე და ქვედა ნაწილში ორი სარქველიანი ჯიბე. ზურგი 

ორნაწილიანია. პიჯაკს გამოკერებულია აქვს სარჩული. იკვრება ორი ღილით და ღილკილით. 

შემადგენლობა: 65% (±5%) პოლიესტერი, 35% (±5%) ვისკოზა. გრამაჟი - 190გრ. (±10გრ.) 

 

4. მამაკაცის კლასიკური შარვალი სწორი სილუეტის ჩაშვებული. წინა ნაწილზე დამუშავებული 

დახრილი ჯიბეები. წინა მხარის შუა ნაწილში ნაფენი-ნაფენით. უკანა ნაწილის ზედა მხარეზე 

გაჭრილია ორი ჯიბე ორ კანტიანი, რომელიც იკვრება ღილით და ღილკილით. შარვლის 

სათავე 4სმ სიგრძისაა და დამუშავებულია კორსაჟით. სათავეზე დაკერებულია 6სმ-იანი 

საქამრე. შარვალი იკვრება ელვა შესაკრავით, ერთ ღილზე, ღილკილით და ლითონის დუგმით. 

ფერი: მუქი ლურჯი. შემადგენლობა: 65% (±5%) ვისკოზა, 35% (±5%) პოლიესტერი. გრამაჟი - 

190გრ. (±10გრ.) 

 



ზონის მენეჯერი (N 6) 

 
 

1-2 მაისური მოკლე მკლავით და გრძელი მკლავით მამაკაცის მაისური პოლოს სტილის, 

შესრულებულია 2 ფერში, მაისური არის სწორი სილუეტის, იკვრება 3 ღილზე და 

ღილკილოზე, სახელო მოკლე. ბოლო რეზინის მანჟეტით, საყელო გადაფენილი, 

გარეზინებული. მანჟეტი და საყელო შესრულებულია სხვა ფერში, ბოლო შეკეცილია 2 სმ-

იანი შენაკეცით. ფერი: სერი მელანჟე ლურჯით. შემადგენლობა: 100% ბამბა, გრამაჟი - 180გრ. 

(±10გრ.) გრძელმკლავიანი მაისურის შემთხვევაში დიზაინი და ქსოვილი ანალოგურია, 

იცვლება მხოლოდ მკლავის სიგრძე მაჯამდე. 

 

2. ჩანთა ლურჯი ფერის იკვრება გადმოსული კლაპანით, ღვედის ტიპის სახელურით 

რომელიც მაგრდება ჩანთაზე მეტალის ან პლასტმასის კარაბინით. დატანილი აქვს წინა 

მხარეს 10სმ-იანი ლოგო პრინტით. ფერი: ლურჯი. შემადგენლობა: 100% პოლიესტერი. 

 

3. ჟილეტი, ჟილეტს აქვს სწორი სილუეტი, სამუშაო შესრულებულია ორ ფერში, ზედა და 

ქვედა ნაწილზე შეერთების ადგილზე დაკერებულია 3 სმ_იანი მანათობელი, ქვედა 

კალთებზე გვაქვს დახრილი ჯიბეები. ზურგიც არის ორ ნაწილიანი, კოკეტკა და ქვედა 

ნაწილი სხვადასხვა ფერის, შეერთების ადგილზე დაკერებულია მანათობელი. იკვრება 

ტრაქტორი ელვა შესაკრავით, საყელოს ჩათვლით. მხრები საყელო და ელვა შესაკრავი 

გაფორმებულია 0,5 სმ სიგრძის გვირისტით. საყელოზე ჩაკერებულია კაპიშონი. 

გამოკრულია სარჩული - ბადე. წინა კალთაზე 8-10სმ-იანი და უკანა კალთაზე ა4 ზომის 

პრინტი. ფერი: სერი ლურჯით. სიგრძე: თეძოზე. შემადგენლობა: 100% პოლიესტერი, 

ლამინირებული ქსოვილი, გრამაჟი - 180გრ. (±10გრ.) 

 

 

 

 

 



4. ქურთუკი გრძელი, აქვს სწორი სილუეტი, სამუშაო შესრულებულია ორ ფერში, ზედა 

ნაიწლზე დაკერებულია 3 სმ_იანი მანათობლები, როგორც ზედა ასევე ქვედა კალთის 

ორივე მხარეს დაკერებულია ზედნადები ჯიბეები რომელიც იკვრება სარქველით, ქვედა 

ჯიბეებს გვერდიდან აქვს კიდევ დამატებით ჩაჭრილი ჯიბეები. ზურგიც არის ორ 

ნაწილიანი, შეერთების ადგილზე დაკერებულია მანათობელი. სახელო ერთნაწილიანია, 

ბოლო დამუშავებულია 5სმ სიგრძის გარეზინებული მანჟეტით. სახელო 

შესრულებულია ერთ ფერში. საყელო დგარი, 8სმ სიგრძის. ქურთუკი იკვრება ფარული 

ტრაქტორი ელვა შესაკრავით, საყელოს ჩათვლით. მხრები საყელო და ელვა შესაკრავი 

გაფორმებულია 0,5 სმ სიგრძის გვირისტით. საყელოზე დატანილია კაპიშონი რომელიც 

იკვრება კნოპებით. გამოკრულია მათბუნებელი, მთლიანი სიგრძე - თეძოს ქვემოთ. 

ფერი: ლურჯი სერით. გულის ჯიბეზე 8-10სმ-იანი და ზურგზე ა4 ზომის პრინტით. 

შემადგენლობა: 100% პოლიესტერი, ლამინირებული ქსოვილი, გრამაჟი - 180გრ. (±10გრ.) 

გრამაჟი - 200 გრ. (±10გრ.) მათბუნებელი (სინტაპონი). 

 

5. წყალამრეკლი ქურთუკი, ქურთუკს აქვს სწორი სილუეტი, სამუშაო შესრულებულია ორ 

ფერში, ზედა და ქვედა ნაწილზე შეერთების ადგილზე დაკერებულია 3 სმ-იანი 

მანათობელი, ქვედა კალთებზე გვაქვს დახრილი ჯიბეები,  მკლავზე დაკერებულია 3 სმ-

იანი მანათობელი ერთ რიგად. ზურგიც არის ორ ნაწილიანი, კოკეტკა და ქვედა ნაწილი 

სხვადასხვა ფერის, შეერთების ადგილზე დაკერებულია მანათობელი. სახელო 

ორნაწილიანია. ქურთუკი იკვრება ტრაქტორი ელვა შესაკრავით, საყელოს ჩათვლით. 

მხრები საყელო და ელვა შესაკრავი გაფორმებულია 0,5 სმ სიგრძის გვირისტით. 

საყელოზე ჩაკერებულია კაპიშონი. გამოკრულია სარჩული - ბადე. წინა კალთაზე 8-10სმ-

იანი და უკანა კალთაზე ა4 ზომის პრინტი. ფერი: ლურჯი სერით. სიგრძე: თეძოს 

ფარავს. შემადგენლობა: 100% პოლიესტერი, ლამინირებული ქსოვილი, გრამაჟი - 180გრ. 

(±10გრ.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



კანცელარია (N 7) 

 
1. ქალის პერანგი გრძელი სახელოთი ნახევრად გამოყვანილი სილუეტის. კალთები 

მკერდის მიდამოებში დამუშავებული აქვს ამოღებულობებით. პერანგი იკვრება ხუთი 

თეთრი ღილით. ზურგი ერთნაწილიანი. ერთნაწილიანი სახელო ბოლოვდება ორმაგი 

მანჟეტით და იკვრება ერთი ცალი თეთრი ღილით. მანჟეტი მუშავდება თხელი 

წებოვანით.  საყელო დგარით-გადაფენილი მუშავდება სქელი წებოვანით. პერანგის 

ბოლო შეტეხილია 1სმ-იანი ორმაგი შენაკეცით. საყელო და სახელო გაფორმებულია 

1მმ-იანი გვირისტით. სახელო - გრძელი, ერთნაწილიანი ბოლოვდება 5სმ-იანი 

მანჟეტით. ქსოვილის ფერი: თეთრი, საყელო ცისფერი. შემადგენლობა: 60% (±5%) 

ბამბა, 40% (±5%) პოლიესტერი. გრამაჟი -  120გრ. (±10გრ.) 

 

2. ქალის ნაქსოვი ჟაკეტი ნახევრად გამოყვანილი სილუეტის. კალთებზე გულის 

ამონაჭერი სამკუთხედი ფორმისაა. კალთები დამუშავებულია მკერდის და წელის 

ამოღებულობებით. ნაჭერი უნდა იყოს მჭიდრო საწყისი მკლავის და წელის 

რეზინოვანი ნაქსოვი, რომელსაც საწყისში ჩაყოლებული ექნება სპეციალური დამჭერი 

რეზინი. ჟაკეტი იკვრება სამ ღილზე და ღილკილზე, რომელიც ეკერება კეტლოვკით 

მოკერებულ სპეციალურ კანტზე. ორი გაჭრილი ჯიბით რომელიც ჩაისმება 

კეტლოვკით. ფერი: მუქი ლურჯი. შემადგენლობა: ბამბა - 50%, დანარჩენი, აკრილანი 

- 50%. გრამაჟი - 450გრ. (±10გრ.) 

 

 



მონიტორინგი (N 8) 

 

 
 

 

1-2.   მაისური მოკლე მკლავით და გრძელი მკლავით მამაკაცის მაისური პოლოს სტილის, 

შესრულებულია 2 ფერში, მაისური არის სწორი სილუეტის, იკვრება 3 ღილზე და 

ღილკილოზე, სახელო მოკლე. ბოლო რეზინის მანჟეტით, საყელო გადაფენილი, 

გარეზინებული. მანჟეტი და საყელო შესრულებულია სხვა ფერში, ბოლო შეკეცილია 2 სმ-

იანი შენაკეცით. ფერი: სერი მელანჟე ლურჯით. შემადგენლობა: 100% ბამბა, გრამაჟი - 180გრ. 

(±10გრ.) გრძელმკლავიანი მაისურის შემთხვევაში დიზაინი და ქსოვილი ანალოგურია, 

იცვლება მხოლოდ მკლავის სიგრძე მაჯამდე. 

 

 

3. ქურთუკი მოკლე, აქვს სწორი სილუეტი, სამუშაო შესრულებულია ორ ფერში, ზედა 

ნაიწლზე დაკერებულია 3 სმ-იანი მანათობლები,ზედა კალთის ორივე მხარეს 

დაკერებულია ზედნადები ჯიბეები რომელიც იკვრება სარქველით, ხოლო ქვედა 

კალთის ორივე მხარეს განთავსებულია დახრილი ჯიბეები. ზურგიც არის ორ 

ნაწილიანი, შეერთების ადგილზე დაკერებულია მანათობელი. სახელო 

ერთნაწილიანია, ბოლო დამუშავებულია 5სმ სიგრძის გარეზინებული მანჟეტით. 

სახელო შესრულებულია ერთ ფერში. ქურთუკი ბოლოვდება უკან გარეზინებული 

5სმ-იანი მანჟეტით. საყელო დგარი, 8სმ სიგრძის. ქურთუკი იკვრება ფარული 

ტრაქტორი ელვა შესაკრავით, საყელოს ჩათვლით. მხრები საყელო და ელვა შესაკრავი 

გაფორმებულია 0,5 სმ სიგრძის გვირისტით. საყელოზე დატანილია კაპიშონი 

რომელიც იკვრება კნოპებით. გამოკრულია მათბუნებელი, მთლიანი სიგრძე - 

თეძოზე. ფერი: ცისფერი სერით. გულის ჯიბეზე 8-10სმ-იანი და ზურგზე ა4 ზომის 

პრინტით. შემადგენლობა: 100% პოლიესტერი, ლამინირებული ქსოვილი, გრამაჟი - 

180გრ. (±10გრ.) გრამაჟი - 200გრ. (±10გრ.) მათბუნებელი (სინტაპონი). 



 

 

 

4. ჟილეტი, ჟილეტს აქვს სწორი სილუეტი, სამუშაო შესრულებულია ორ ფერში, ზედა 

და ქვედა ნაწილზე შეერთების ადგილზე დაკერებულია 3 სმ_იანი მანათობელი, 

ქვედა კალთებზე გვაქვს დახრილი ჯიბეები. ზურგიც არის ორ ნაწილიანი, კოკეტკა და 

ქვედა ნაწილი სხვადასხვა ფერის, შეერთების ადგილზე დაკერებულია მანათობელი. 

იკვრება ტრაქტორი ელვა შესაკრავით, საყელოს ჩათვლით. მხრები საყელო და ელვა 

შესაკრავი გაფორმებულია 0,5 სმ სიგრძის გვირისტით. საყელოზე ჩაკერებულია 

კაპიშონი. გამოკრულია სარჩული - ბადე. წინა კალთაზე 8-10სმ-იანი და უკანა 

კალთაზე ა4 ზომის პრინტი. ფერი: სერი ლურჯით. სიგრძე: თეძოზე. შემადგენლობა: 

100% პოლიესტერი, ლამინირებული ქსოვილი, გრამაჟი - 180გრ. (±10გრ.) 

 

 

 

 

5. წყალამრეკლი ქურთუკი, ქურთუკს აქვს სწორი სილუეტი, სამუშაო შესრულებულია 

ორ ფერში, ზედა და ქვედა ნაწილზე შეერთების ადგილზე დაკერებულია 3 სმ-იანი 

მანათობელი, ქვედა კალთებზე გვაქვს დახრილი ჯიბეები,  მკლავზე დაკერებულია 3 

სმ-იანი მანათობელი ერთ რიგად. ზურგიც არის ორ ნაწილიანი, კოკეტკა და ქვედა 

ნაწილი სხვადასხვა ფერის, შეერთების ადგილზე დაკერებულია მანათობელი. 

სახელო ორნაწილიანია. ქურთუკი იკვრება ტრაქტორი ელვა შესაკრავით, საყელოს 

ჩათვლით. მხრები საყელო და ელვა შესაკრავი გაფორმებულია 0,5 სმ სიგრძის 

გვირისტით. საყელოზე ჩაკერებულია კაპიშონი. გამოკრულია სარჩული - ბადე. წინა 

კალთაზე 8-10სმ-იანი და უკანა კალთაზე ა4 ზომის პრინტი. ფერი: ლურჯი სერით. 

სიგრძე: თეძოს ფარავს. შემადგენლობა: 100% პოლიესტერი, ლამინირებული 

ქსოვილი, გრამაჟი - 180გრ. (±10გრ.) 

 

6. კეპი 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



მძღოლი (N 9) 

 

 
 

 

 

1-2 მაისური მოკლე მკლავით და გრძელი მკლავით. ფერი: სერი მელანჟე. მკერდზე 8-10სმ-

იანი პრინტით. შემადგენლობა: 100% ბამბა. გრძელმკლავიანი მაისურის შემთხვევაში 

უცვლელი რჩება დიზაინიც და ქსოვილიც, გრძელდება მხოლოდ მკლავი. 

 

 

 

3. ქურთუკი მოკლე, აქვს სწორი სილუეტი, სამუშაო შესრულებულია ორ ფერში, ზედა 

ნაიწლზე დაკერებულია 3 სმ-იანი მანათობლები,ზედა კალთის ორივე მხარეს 

დაკერებულია ზედნადები ჯიბეები რომელიც იკვრება სარქველით, ხოლო ქვედა 

კალთის ორივე მხარეს განთავსებულია დახრილი ჯიბეები. ზურგიც არის ორ 

ნაწილიანი, შეერთების ადგილზე დაკერებულია მანათობელი. სახელო 

ერთნაწილიანია, ბოლო დამუშავებულია 5სმ სიგრძის გარეზინებული მანჟეტით. 

სახელო შესრულებულია ერთ ფერში. ქურთუკი ბოლოვდება უკან გარეზინებული 

5სმ-იანი მანჟეტით. საყელო დგარი, 8სმ სიგრძის. ქურთუკი იკვრება ფარული 

ტრაქტორი ელვა შესაკრავით, საყელოს ჩათვლით. მხრები საყელო და ელვა შესაკრავი 

გაფორმებულია 0,5 სმ სიგრძის გვირისტით. საყელოზე დატანილია კაპიშონი 

რომელიც იკვრება კნოპებით. გამოკრულია მათბუნებელი, მთლიანი სიგრძე - 

თეძოზე. ფერი: სერი ცისფრით. გულის ჯიბეზე 8-10სმ-იანი და ზურგზე ა4 ზომის 

პრინტით. შემადგენლობა: 100% პოლიესტერი, ლამინირებული ქსოვილი, გრამაჟი - 

180გრ. (±10გრ.) გრამაჟი - 200გრ. (±10გრ.) მათბუნებელი (სინტაპონი). 



 

 

 

 

4. ჟილეტი, ჟილეტს აქვს სწორი სილუეტი, სამუშაო შესრულებულია ორ ფერში, ზედა 

და ქვედა ნაწილზე შეერთების ადგილზე დაკერებულია 3 სმ_იანი მანათობელი, 

ქვედა კალთებზე გვაქვს დახრილი ჯიბეები. ზურგიც არის ორ ნაწილიანი, კოკეტკა და 

ქვედა ნაწილი სხვადასხვა ფერის, შეერთების ადგილზე დაკერებულია მანათობელი. 

იკვრება ტრაქტორი ელვა შესაკრავით, საყელოს ჩათვლით. მხრები საყელო და ელვა 

შესაკრავი გაფორმებულია 0,5 სმ სიგრძის გვირისტით. საყელოზე ჩაკერებულია 

კაპიშონი. გამოკრულია სარჩული - ბადე. წინა კალთაზე 8-10სმ-იანი და უკანა 

კალთაზე ა4 ზომის პრინტი. ფერი: სერი ცისფრით. სიგრძე: თეძოზე. შემადგენლობა: 

100% პოლიესტერი, ლამინირებული ქსოვილი, გრამაჟი - 180გრ. (±10გრ.) 

 

5. მამაკაცის სამუშაო შარვალი თხელი სწორი, ჩაშვებული. წინა ნაწილზე ზედნადები 

ჯიბეები,. სამუხლის თავსა და ბოლოს გასწვრივ დაკერებულია 3სმ სიგრძის 

მანათობელი. შარვალს უკანა მხარეს აქვს ორი ზედნადები ზომით (16+13). შარვლის 

ქამარი 4 სმ-იანია. ქამრის უკანა ნაწილი დამუშავებულია რეზინით. შარვალს აქვს 5 

საქამრე, შარვალი იკვრება ელვა შესაკრავით, ერთი ღილით და ღილკილოთი. 

დატანილია ამრეკლები. ფერი: სერი. შემადგენლობა: 100%  ბამბა, გრამაჟი - 230 გრ. 

(±10გრ.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



უსაფრთხოება (N 10) 

 
1-2.   მამაკაცის მაისური მოკლე მკლავით და გრძელი მკლავით პოლოს სტილის. 

შესრულებულია ერთ ფერში. მაისური არის სწორი სილუეტის. იკვრება სამ ღილზე და 

ღილკილოზე. სახელო მოკლე. ბოლო რეზინის მანჟეტით. ბოლოს შეკეცილია 2სმ-იანი 

შენაკეცით. საყელო გადაფენილი. ფერი: ლურჯი. მკერდზე 8-10სმ ლოგო ნაქარგი. ზურგზე ა4 

ზომის ნაქარგი. შემადგენლობა: 100% ბამბა, გრამაჟი - 180გრ. (±10გრ.) გრძელმკლავიანი 

მაისურის შემთხვევაში დიზაინი და ქსოვილი ანალოგურია, იცვლება მხოლოდ მკლავის 

სიგრძე მაჯამდე. 

 

2. ქურთუკი მოკლე, აქვს სწორი სილუეტი, სამუშაო შესრულებულია ორ ფერში, ზედა ნაიწლზე 

დაკერებულია 3 სმ-იანი მანათობლები,ზედა კალთის ორივე მხარეს დაკერებულია 

ზედნადები ჯიბეები რომელიც იკვრება სარქველით, ხოლო ქვედა კალთის ორივე მხარეს 

განთავსებულია დახრილი ჯიბეები. ზურგიც არის ორ ნაწილიანი, შეერთების ადგილზე 

დაკერებულია მანათობელი. სახელო ერთნაწილიანია, ბოლო დამუშავებულია 5სმ სიგრძის 

გარეზინებული მანჟეტით. სახელო შესრულებულია ერთ ფერში. ქურთუკი ბოლოვდება უკან 

გარეზინებული 5სმ-იანი მანჟეტით. საყელო დგარი, 8სმ სიგრძის. ქურთუკი იკვრება ფარული 

ტრაქტორი ელვა შესაკრავით, საყელოს ჩათვლით. მხრები საყელო და ელვა შესაკრავი 

გაფორმებულია 0,5 სმ სიგრძის გვირისტით. საყელოზე დატანილია კაპიშონი რომელიც 

იკვრება კნოპებით. გამოკრულია მათბუნებელი, მთლიანი სიგრძე - თეძოზე. ფერი: ლურჯი. 

გულის ჯიბეზე 8-10სმ-იანი და ზურგზე ა4 ზომის პრინტით. შემადგენლობა: 100% 

პოლიესტერი, ლამინირებული ქსოვილი, გრამაჟი - 180გრ. (±10გრ.) გრამაჟი - 200გრ. (±10გრ.) 

მათბუნებელი (სინტაპონი). 



 

უფროსი ინჟინერი (N 11) 

 
1. მამაკაცის პერანგი გრძელი სახელოთი  სწორი სილუეტის კალთა ორ ნაწილიანი, 

მარცხენა კალთაზე დამუშავებულია ზედნადები წახნაგოვანი ჯიბე, ზომა (13,5-12,5) 

ზურგი ორ ნაწილიანი, კოკეტკა. სახელო გრძელი ერთნაწილიანი, ბოლოვდება 7სმ-

იანი მანჟეტით. მანჟეტის სიგრძე 7სმ. საყელო დგარით გადაფენილი. მანჟეტი და 

სახელო დამუშავებულია ტილოს წებოვანით. მანჟეტი, საყელო და მხრები 

გაფორმებულია 0.5 სმ_იანი გასაფორმებელი გვირისტი . ბოლო შეკეცილი 1 სმ_იანი 

ორმაგი შენაკეცით. პერანგი იკვრება 6 ღილით, ღილკილზე თეთრი ღილებით. 

ქსოვილის ფერი: თეთრი. შემადგენლობა: 60% (±5%) ბამბა, 40% (±5%) პოლიესტერი, 

გრამაჟი - 120გრ. (±10გრ.) 

 

2. ქურთუკი გრძელი, აქვს სწორი სილუეტი, სამუშაო შესრულებულია ორ ფერში, ზედა 

ნაიწლზე დაკერებულია 3 სმ_იანი მანათობლები, როგორც ზედა ასევე ქვედა კალთის 

ორივე მხარეს დაკერებულია ზედნადები ჯიბეები რომელიც იკვრება სარქველით, 

ქვედა ჯიბეებს გვერდიდან აქვს კიდევ დამატებით ჩაჭრილი ჯიბეები. ზურგიც არის 

ორ ნაწილიანი, შეერთების ადგილზე დაკერებულია მანათობელი. სახელო 

ერთნაწილიანია, ბოლო დამუშავებულია 5სმ სიგრძის გარეზინებული მანჟეტით. 

სახელო შესრულებულია ერთ ფერში. საყელო დგარი, 8სმ სიგრძის. ქურთუკი იკვრება 

ფარული ტრაქტორი ელვა შესაკრავით, საყელოს ჩათვლით. მხრები საყელო და ელვა 

შესაკრავი გაფორმებულია 0,5 სმ სიგრძის გვირისტით. საყელოზე დატანილია 

კაპიშონი რომელიც იკვრება კნოპებით. გამოკრულია მათბუნებელი, მთლიანი სიგრძე 

- თეძოს ქვემოთ. ფერი: ცისფერი სერით. გულის ჯიბეზე 8-10სმ-იანი და ზურგზე ა4 



ზომის პრინტით. შემადგენლობა: 100% პოლიესტერი, ლამინირებული ქსოვილი, 

გრამაჟი - 180გრ. (±10გრ.) გრამაჟი - 200 გრ. (±10გრ.) მათბუნებელი (სინტაპონი). 

 

3. წყალამრეკლი ქურთუკი, ქურთუკს აქვს სწორი სილუეტი, სამუშაო შესრულებულია 

ორ ფერში, ზედა და ქვედა ნაწილზე შეერთების ადგილზე დაკერებულია 3 სმ-იანი 

მანათობელი, ქვედა კალთებზე გვაქვს დახრილი ჯიბეები,  მკლავზე დაკერებულია 3 

სმ-იანი მანათობელი ერთ რიგად. ზურგიც არის ორ ნაწილიანი, კოკეტკა და ქვედა 

ნაწილი სხვადასხვა ფერის, შეერთების ადგილზე დაკერებულია მანათობელი. 

სახელო ორნაწილიანია. ქურთუკი იკვრება ტრაქტორი ელვა შესაკრავით, საყელოს 

ჩათვლით. მხრები საყელო და ელვა შესაკრავი გაფორმებულია 0,5 სმ სიგრძის 

გვირისტით. საყელოზე ჩაკერებულია კაპიშონი. გამოკრულია სარჩული - ბადე. წინა 

კალთაზე 8-10სმ-იანი და უკანა კალთაზე ა4 ზომის პრინტი. ფერი: ცისფერი სერით. 

სიგრძე: თეძოს ფარავს. შემადგენლობა: 100% პოლიესტერი, ლამინირებული 

ქსოვილი, გრამაჟი - 180გრ. (±10გრ.) 

 

 

4. ჟილეტი, ჟილეტს აქვს სწორი სილუეტი, სამუშაო შესრულებულია ორ ფერში, ზედა 

და ქვედა ნაწილზე შეერთების ადგილზე დაკერებულია 3 სმ_იანი მანათობელი, 

ქვედა კალთებზე გვაქვს დახრილი ჯიბეები. ზურგიც არის ორ ნაწილიანი, კოკეტკა და 

ქვედა ნაწილი სხვადასხვა ფერის, შეერთების ადგილზე დაკერებულია მანათობელი. 

იკვრება ტრაქტორი ელვა შესაკრავით, საყელოს ჩათვლით. მხრები საყელო და ელვა 

შესაკრავი გაფორმებულია 0,5 სმ სიგრძის გვირისტით. საყელოზე ჩაკერებულია 

კაპიშონი. გამოკრულია სარჩული - ბადე. წინა კალთაზე 8-10სმ-იანი და უკანა 

კალთაზე ა4 ზომის პრინტი. ფერი: ცისფერი სერით. სიგრძე: თეძოზე. შემადგენლობა: 

100% პოლიესტერი, ლამინირებული ქსოვილი, გრამაჟი - 180გრ. (±10გრ.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ქიმიკოსი (N 12) 

 
 

 

 
1. ხალათი გრძელი სახელოთი სწორი სილუეტის. კალთა ორნაწილიანი, ზურგი 

ორნაწილიანი, კოკეტკა. სახელო გრძელი ერთნაწილიანი. გვერდებზე დაკერებული 

ჯიბეები. მკერდზე 8-10სმ-იანი და ზურგზე ა4 ზომის პრინტი. საყელო დგარით 

გადაფენილი. მხრები გაფორმებულია 0,5 სმ-იანი გასაფორმებელი გვრისტით. ბოლო 

შეკეცილი 1სმ-იანი ორმაგი შენაკეცით. ხალათი იკვრება კნოპებით. ფერი: თეთრი. 

შემადგენლობა: 60% (±5%) ბამბა, 40% (±5%) პოლიესტერი. გრამაჟი - 120გრ. (±10გრ.) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

შემდუღებელი (N 13) 

 
 

 

 

 

 

 

 

1. მაისური მოკლე მკლავით. ფერი: სერი მელანჟე. მკერდზე 8-10სმ-იანი პრინტით. 

შემადგენლობა: 100% ბამბა.  

 

2. თხელი მთლიანი კომბინიზონი სკაფანდრის სტილში. წინა მხარეს უბიდან 

საყელომდე ელვა შესაკრავით, რომელიც დაფარულია თასმით. თასმა იკვრება 

ტექნიკური შესაკრავით (ფხრიწით). ბალთის ქვედა ნაწილში დაკერებულია 

ზედნადები ჯიბე ორივე მხარეს, ჯიბის ზომები 13-14სმ. მუხლის თავსა და ბოლოზე 

დაკერებულია 3სმ-იანი მანათობლები. მანათობლის თავზე გვერდის ორივე ნაკერზე 

დამუშავებულია ზედნადები მოცულობითი ჯიბეები, ზომა 17-13სმ. ამ ჯიბეებსაც 

კანტი და სარქველი აქვს განსხვავებული ფერის. მკერდზე 8-10სმ-იანი პრინტი. 

კომბინიზონის სახელო ერთნაწილიანია, რომელიც დაბოლოვებულია რეზინიანი 

შენაკეცით. შარვლის ბოლო დამუშავებულია რეზინიანი შენაკეცით. ნაწარმის საყელო 

თამსა და გვერდი გაფორმებულია 0,5სმ გვირისტით. გვერდის ნაკერები 0,1სმ სიგანის 

გვირისტით. ფერი: ბორდოსფერი. შემადგენლობა: 100% ბამბა, ქსოვილი ქსოვილი 

სპეციალურად დამუშავებული ცეცხლგამძლე და წყალგაუმტარ ხსნარში. გრამაჟი - 

230გრ. (±10გრ.) 

 

 



 

 

 

 

3.  სქელი მთლიანი კომბინიზონი სკაფანდრის სტილში. წინა მხარეს უბიდან საყელომდე 

ელვა შესაკრავით, რომელიც დაფარულია თასმით. თასმა იკვრება ტექნიკური შესაკრავით 

(ფხრიწით). ბალთის ქვედა ნაწილში დაკერებულია ზედნადები ჯიბე ორივე მხარეს, ჯიბის 

ზომები 13-14სმ. მუხლის თავსა და ბოლოზე დაკერებულია 3სმ-იანი მანათობლები. 

მანათობლის თავზე გვერდის ორივე ნაკერზე დამუშავებულია ზედნადები მოცულობითი 

ჯიბეები, ზომა 17-13სმ. ამ ჯიბეებსაც კანტი და სარქველი აქვს განსხვავებული ფერის. 

მკერდზე 8-10სმ-იანი პრინტი. კომბინიზონის სახელო ერთნაწილიანია, რომელიც 

დაბოლოვებულია რეზინიანი შენაკეცით. შარვლის ბოლო დამუშავებულია რეზინიანი 

შენაკეცით. ნაწარმის საყელო თამსა და გვერდი გაფორმებულია 0,5სმ გვირისტით. გვერდის 

ნაკერები 0,1სმ სიგანის გვირისტით. ფერი: ბორდოსფერი. შემადგენლობა: 100% ბამბა, 

ქსოვილი სპეციალურად დამუშავებული ცეცხლგამძლე და წყალგაუმტარ ხსნარში. გრამაჟი 

-  350გრ. (±10გრ.) 

 

 

 

4.  ქურთუკი მოკლე, აქვს სწორი სილუეტი. სამუშაო შესრულებულია ერთ ფერში. ზედა 

ნაწილში დაკერებულია 3სმ-იანი მანათობლები. ზედა კალთის ორივე მხარეს 

დაკერებულია ზედნადები ჯიბეები, რომელიც იკვრება სარქველით, ხოლო ქვედა კალთის 

ორივე მხარეს განთავსებულია დახრილი ჯიბეები. ზურგიც არის ორ ნაწილიანი. 

შეერთების ადგილზე დაკერებულია მანათობელი. სახელო ერთ ნაწილიანია. ბოლო 

დამუშავებულია 5სმ-იანი სიგრძის გარეზინებული მანჟეტით. საყელო დგარი, 8სმ სიგრძის. 

ქურთუკი იკვრება ფარული ტრაქტორი ელვა შესაკრავით, საყელოს ჩათვლით. მხრები, 

საყელო და ელვა შესაკრავი გაფორმებულია 0,5სმ სიგრძის გვირისტით. საყელოზე 

დატანილია კაპიშონი, რომელიც იკვრება კნოპებით. გამოკრულია მათბუნებელი. მთლიანი 

სიგრძე - თეძოზე. ფერი: ბორდოსფერი. შემადგენლობა: 100% ბამბა, ქსოვილი 

სპეციალურად დამუშავებული ცეცხლგამძლე და წყალგაუმტარ ხსნარში. გრამაჟი - 230გრ. 

(±10გრ.) 

 

 


